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รหสัโปรแกรม :17610  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 
 
 

  

  

......เทีย่วสุดเลศิ เมืองโรแมนติเทีย่วสุดเลศิ เมืองโรแมนติคค  อิตาล ีอิตาล ี33  คนื/ คนื/ สวิส สวิส 11  คนืคนื//  เยอรมันเยอรมัน  22  คนืคนื  

......ขึน้ยอดเขาขึน้ยอดเขาทติลสิทติลสิ....ชมวิวแบบ 360 องศา ที ่ชมวิวแบบ 360 องศา ที ่PPaannoorraammaa  TTeerrrraaccee..  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

 

อติาล ี... ประเทศทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานจุดก าเนดิอารยธรรม   ชมความงามเกาะ เวนสิ  .. สัมผัสมนตเ์สน่หแ์ละความยิง่ใหญข่องอารยธรรม
มนุษยท์ีส่ั่ง สมกันมาหลายชัว่อายุคนของกรงุโรม มลิาน… เมอืงแหง่แฟชัน่ดไีซนเ์นอรช์ ือ่ดังของอติาล ี 

 

สวสิเซอรแ์ลนด ์... ดนิแดนแห่งความฝัน ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นประเทศทีม่ผีูค้นพรอ้มส าหรับ การทอ่งเทีย่วตดิอันดับหนึง่ของโลก ..ขึน้เขา

ทติลสิ...ชมววิแบบ 360องศา  ลเูซริน์… เมอืงสวยทีตั่ง้อยูร่มิฝ่ังทะเลสาบแหง่สีพั่นธรัฐ หรอืเวยีวาลดส์ตรัทซ ี และเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วอนัดับ 1 
ของสวสิ อนิเทอรล์าเกน้ … เมอืงสวยในหบุเขาระหวา่ง 2 ทะเลสาบคอืทะเลสาบธุนนแ์ละเบรยีนซ ์สมัผัสบรรยากาศของเทอืกเขาสงูทีส่ดุจุงฟ
ราวย็อค และยังไดช้ ือ่วา่เป็น ท็อปออฟยโุรป 
 

เยอรมนั.. หลายคนอาจจะก าลังนกึถงึเบยีรเ์ยอรมัน ขาหมเูยอรมัน ไสก้รอก ซึง่ลว้นแลว้แตม่ชีือ่เสยีงทัง้นัน้ และยังมสีถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ทีม่ี
ความส าคัญและถอืวา่มชีือ่เสยีงอยา่งมาก ฟสุเซน่ … เมอืงทางแควน้บาวาเรยีตอนใตข้องประเทศเยอรมน ีตดิกับชายแดนประเทศออสเตรยี เป็น
เมอืงเกา่มาตัง้แตค่รัง้จักรวรรดโิรมัน และเป็นทีต่ัง้ของปราสาทของกษัตรยิบ์าวาเรยีและยังแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ มวินคิ… เมอืง
หลวงของแควน้บาวาเรยี แควน้ตอนใตข้องประเทศเยอรมน ีตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าอซิาร ์เป็นศนูยก์ลางความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีการเงนิ 
การธนาคาร และเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน 
  
 
 

สปาเก็ตตีห้มกึด า และ สปาเก็ตตีห้มกึด า และ พซิพซิซา่อติาเลีย่น (อติาล)ีซา่อติาเลีย่น (อติาล)ี  

เลศิรสกบัขาหมเูยอรมนัตน้ต ารบัเลศิรสกบัขาหมเูยอรมนัตน้ต ารบั  และเบยีรท์า่นละ 1 แกว้และเบยีรท์า่นละ 1 แกว้  

พเิศษ ... พเิศษ ... รบัประทานอาหารไทย 2 มือ้รบัประทานอาหารไทย 2 มือ้      
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ก ำหนดกำรเดินทำง 
อตัรำค่ำบริกำร 

(รวมคา่วซีา่อติาล ีแลว้  
แตไ่มร่วมคา่ทปิ 1,800 บาท/ทา่น) 

07– 15  เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 78,900.- 
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วนัแรก (07 เมษายน 63) กรงุเทพฯ 

21.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ ช ัน้ 4  ประตทูางเขา้หมายเลข 4  แถว D  

  เคานเ์ตอร ์โดยสายการบนิไทย  (TG) เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและบรกิารเอกสารการเดนิทาง 

 

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

 

 

DAY ITINERARY 9วนั /6 คนื (มรีถโคช้บรกิารทกุวนั) 

MEAL 
HOTEL 

เชา้ 
กลาง
วนั 

เย็น 

1/
(7เม.ย.) 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ–โรม(อติาล)ี      

2/
(8เม.ย.) 

กรุงเทพฯ -โรม –สนามกฬีาโคลอสเซีย่ม (ดา้นนอก) -มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์ 
น ้าพุเทรวี-่บนัไดสเปน-ฟลอเรน้ซ-์วหิารแหง่ซานตามาเรยีเดลฟิโอเร (อติาล)ี 

(TG944 00.20-06.50น.) ***พเิศษ..อาหารพืน้เมอืง+ไวน*์** 

  
 ฟลอเรน้ซ ์4* 

3/ 
(9เม.ย.) 

ฟลอเรน้ซ ์- ปิซา่ – หอเอเนปิซา่- ฟลอเรน้ซ ์ – เวนสิเมสเตร ์– เกาะเวนสิ - 
จตรัุสซานมารโ์ค – เวนสิเมสเตร ้(อติาล)ี ***พเิศษ..เมน ูสปาเก็ตตีห้มกึด า 

   เขตเวนสิเมสเตร ์4* 

4/
(10เม.ย.) 

เวนสิ  เมสเตร ้– เกาะเวนสิ - มลิาน    มลิาน 4* 

5/
(11เม.ย.) 

มลิาน (อติาล)ี – แองเกลเบริก์(สวสิเซอรแ์ลนด)์  – ยอดเขาทติลสิ  - ลเูซริน์ 

อนุสาวรยีส์งิโต – สะพานไมช้าแพล 
***พเิศษ..อาหารไทย*** 

   ลเูซริน์ 4* 

6/ 
(12เม.ย.) 

ลเูซริน์ (สวสิเซอรแ์ลนด)์  - วาดซุ (ลกิเตนสไตน)์ – ฟสุเซน่ (เยอรมัน) 

***พเิศษ..อาหารไทย, เลศิรสกบัขาหมูเยอรมนัตน้ต ารบั และเบยีร ์
ทา่นละ 1 แกว้*** 

   ฟสุเซ่น 4* 

7/ 
(13เม.ย.) 

ฟสุเซน่ - ปราสาทนอยชวานสไตน ์- พพิธิภัณฑบ์เีอ็มดับบรวิ – ชมเมอืง
มวินคิ 

   มวินคิ 4* 

8/
(14เม.ย.) 

มวินคิ(TG925 14.25-06.05น.)     

9/ 
(15เม.ย.) 

กรุงเทพฯ(สวุรรณภมูฯิ) โดยสวัสดภิาพ     

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง (08 เมษายน 63) โรม –สนามกฬีาโคลอสเซีย่ม (ดา้นนอก) -มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์–  

    น า้พุเทรวี ่- บนัไดสเปน –ฟลอเรน้ซ-์วหิารแหง่ซานตามาเรยีเดลฟิโอเร      

    (อติาล)ี  

00.20 น. เดนิทางสู ่โรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG 944 

06.50 น.  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชม.) เดนิทางถงึ สนามบนิฟิอมุมชิโิน ่ กรงุโรม 

ประเทศอติาล ี น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและตรวจรับสมัภาระ เดนิทางถงึ กรงุ

โรม เมอืงหลวงของประเทศอติาล ี ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรโรมนัอนัยิง่ใหญข่อง

จักรวรรดมิหาอ านาจ เมือ่ 2,000 กวา่ปีกอ่น  

แลว้น าทา่นสู ่ สนามกฬีาโคลอสเซีย่ม (ดา้นนอก) เก็บภาพ

สวยงามภายนอก ทีเ่ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกในยคุ

กลางและยงัไดรั้บการโหวตยนืยนัอกีครัง้จากคนทั่วโลกเมือ่ 07 

/ 07 / 07 กบั New 7 Wonders   

แลว้น าทา่นสู ่ นครวาตกินั ซึง่เป็นรัฐอสิระ และเป็นศนูยก์ลาง

ของศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิ แลว้น าทา่นชมความ

อลังการของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์ไดรั้บการตกแตง่อยา่งโอ่

อา่หรหูรา ชมรปูปัน้แกะสลกัเฟียตา้ ผลงานชิน้เอกของไมเคลิแองเจโล เสาพลับพลาทีอ่อกแบบโดย

แบรน์นิ ี และยอดโดมขนาดใหญท่ีห่าชมไดย้ากซึง่ปัจจบุนัลว้นแตเ่ป็นสิง่ทีส่ าคญัล ้าคา่คูบ่า้นคูเ่มอืง

ของอติาล ี 

น าทา่นผา่นชม ยา่นโรมนัฟอร ัม่ ทีเ่ปรยีบเสมอืนใจกลาง เมอืงหลวงในอดตี ผา่นชมสนามมา้กรฑีา

เซอรค์สั แมกซมิสุ น าทา่นสูบ่รเิวณ น า้พเุทรวี ่ทีง่ดงาม สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัทีนั่กทอ่งเทีย่วจะตอ้งมา

เยอืน และโยนเหรยีญเสีย่งทายตามต านาน       น าทา่นสู ่ยา่นบนัไดสเปน แหลง่ ชอ้ปป้ิงทีโ่ดง่ดัง

ของโรม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ฟลอเรน้ซ ์ (280 

กโิลเมตร) เมอืงตน้ก าเนดิแหง่เรอเนสซองสแ์ละ

เป็นเมอืงทีไ่มอ่นุญาตใหร้ถโคช้เขา้ไปในเขตเมอืง

(เขตเมอืงเกา่ปลอดการจราจร)  น าทา่นถา่ยรปูวหิาร

แหง่ซานตามาเรยีเดลฟิโอเร (Santa Maria del 

Fiore) (ดา้นหนา้) หรอืทีจ่ะเรยีกกนัตดิปากวา่ดโูอโม

(Duomo) ก็นับวา่เป็นสญัลักษณ์ทีส่ าคญัอกีเเหง่

ของเมอืงฟลอเรนซ ์ ซึง่ใครทีม่าเทีย่วฟลอเรนซ ์ เเล ้

วมกัจะไมพ่ลาดมาเทีย่วชมความสวยงามของทีเ่เหง่นี้  

ค า่          รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  (พเิศษ..ชมิไวน)์ 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั HOTEL COSMOPOLITAN FLORENCE หรอืเทยีบเทา่ 4* 
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วนัทีส่าม (09 เมษายน 63) ฟลอเรน้ซ ์- ปิซา่ – หอเอเนปิซา่- ฟลอเรน้ซ ์ – เวนสิเมสเตร ์– เกาะเวนสิ - 

จตรุสัซานมารโ์ค – เวนสิเมสเตร ้(อติาล)ี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ (PISA)(85 กโิลเมตร) (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืง

หลวงของปิซา่ อยูใ่นแควน้ทัสคาน ีเป็นเมอืงทีเ่ป็นทีรู่จั้กอยา่งดเีกีย่วกบัหอเอนเมอืงปิซา่ ซาก

โบราณวัตถขุองเมอืงทีย่งั หลงเหลอืจากศตวรรษที ่5 กอ่นครสิตกาลเป็นเมอืงทีเ่คยมคีวามส าคญั

อยา่งมากดา้นการคา้ขายในแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน

ในชว่งประมาณศตวรรษที ่11  

น าทา่นชมหอเอนปีซา่ (ดา้นนอก) ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1174 ซึง่เป็นสิง่มหศัจรรย ์1ใน7 ของโลก ทีช่าวโลกรูจ้กั

กนัดจีากการทดลองเกีย่วกบัแรงโนม้ถว่งโดย

นักวทิยาศาสตรเ์อกกาลเิลโอใกล ้ๆ  กนัมหีอสวดมนตท์ี่

สรา้งในสไตลโ์รมนัเนสก ์อนัเป็นงานศลิปะทีง่ดงามในยคุ

นัน้ อสิระใหท้า่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศัย   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

จากนัน้น าทา่นสู ่เขตเวนสิเมสเตร ์(VENICE MESTRE) ใชเ้วลาประมาณ 3.30 ชัว่โมง (327 

กโิลเมตร) ฝ่ังแผน่ดนิใหญ ่ เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต เวนสิถกูสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็ก ๆ 

จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมอืงทา่

โบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองในการคมนาคมมากทีส่ดุ   ผา่นชมทัศนยีภ์าพอนังดงามของเสน้ทาง

อนัคดโคง้และหบุเขาสงูชนั เมอืงเวนสิ เมอืงทอ่งเทีย่วทีส่ดุแสนโรแมนตคิของอติาล ี

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  เมน ูสปาเก็ตตีห้มกึด า 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั HOTEL NOVOTEL VENEZIA MESTRE CASTELLANA หรอื

เทยีบเทา่ 4* 

                            
วนัทีส่ ี ่(10 เมษายน 63) เวนสิ  เมสเตร ้– เกาะเวนสิ - มลิาน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นลงเรอืลอ่งสูเ่กาะเวนสิ (เมอืงทีไ่มม่รีถยนตว์ิง่ผา่น) ชมเกาะเวนสิทีม่เีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 

เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกนักวา่ 400 แหง่ โดยลอ่งเรอืสู ่จตรุสัซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเว

นสิ น าท่านเดนิชมความงามของเกาะเวนสิ ชมสะพานถอนหายใจ(เมอืงทีไ่ม่มรีถยนตว์ิง่ผ่าน)   

(Bridge of Sighs) ทีม่เีรือ่งราวน่าสนใจในอดตี เมือ่นักโทษทีเ่ดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูคุ่ก

จะไดม้โีอกาสเห็นแสงสวา่งและโลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหวา่งเดนิผา่นชอ่งหนา้ตา่งทีส่ะพานนี ้ 

ซึง่เชือ่มตอ่กบัวงัดอดจ ์(Doge’s Palace) (ดา้นนอก)อนัเป็นสถานทีพ่ านักของเจา้ผูค้รองนครเว

นสิในอดตี ซึง่นักโทษชือ่ดังทีเ่คยเดนิผา่นสะพานนีม้าเเลว้คอื คาสโนวา่น่ันเอง  

น า

ท่

า

น

ถ่

า

ย

รู

ป

บรเิวณจตัรุสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกลา่วไวว้า่เป็นหอ้งน่ังเล่นทีส่วย

ที่สุดในยุโรป จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s 

Bacilica) ทีม่โีดมใหญ ่5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน ์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัทอ้งถิน่ ณ ภตัตาคาร  
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จากนัน้อสิระใหท้่านไดม้เีวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนตกิ เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเว

นสิหรอือสิระใหท้่านเขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค ชอ้ปป้ิงสนิคา้ของทีร่ะลกึ อาทเิชน่ เครือ่งแกว้มรูาโน่

หนา้กากเวนสิ หรอืน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian รา้นเกา่ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720 

หรอืชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมชือ่ดัง เชน่ หลยุส ์วติตอง, กชุชี ่ฯลฯ 

หลังจากนัน้น าท่านล่องเรอืกลับสูฝ่ั่งเวนสิเมสเตร ้น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงมลิาน (Milan) ใช ้

เวลาประมาณ 2.50 ชัว่โมง (279 กโิลเมตร)  เมอืงทีเ่รยีกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชัน่ของโลก  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี  

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั HOTEL THE HUB MILAN หรอืเทยีบเทา่ 4* 
 

วนัทีห่า้ (11 เมษายน 63) มลิาน (อติาล)ี – แองเกลเบริก์(สวสิเซอรแ์ลนด)์  – ยอดเขาทติลสิ  - ลเูซริน์ 

อนสุาวรยีส์งิโต - สะพานไมช้าแพล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านน่ังรถโคช้ขา้มพรมแดนอติาลี-สวติเซอร์แลนด์ น าท่าน

เดนิทางสู่ เมอืง แองเกลเบริก์ (engelberg city/249 

กโิลเมตร) ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์เมอืงแองเกลเบริก์..เมอืง

เล็กๆบนเขาสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดนิ สวติเซอร์แลนด์ ลอ้มดว้ย

เทอืกเขาแอลป์ จดุสงูสดุในพรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ 

ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสูง 3,239 ม. บา้นบนภูเขาของแองเก

ลเบริก์และลานธารน ้าแข็งซึง่สามารถเดนิทางโดยการขึน้กระเชา้ 

Rotair เมอืงนี้มโีรงงานเนยแข็ง,รสีอรท์ทีเ่หมาะส าหรับการเล่น

สก,ีมกีารจัดเทศกาลดนตรพีืน้บา้น,มกีจิกรรมอยา่งหนึง่เป็นทีน่ยิม

คอืการขีจั่กรยานเสอืภเูขา และมรีา้นอาหารและบา้นบนเนนิเขาไป

ตามทาง  

น าทา่นขึน้กระเชา้ขึน้สูย่อดเขาทติลสิ บนความสงูระดับ 10,000 ฟตุ เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในแถบ

ตอนกลางของประเทศ ประทับใจกับกระเชา้ไฟฟ้าโรแตร์ที่มอียู่เพียงสองแห่งในโลก (กระเชา้

หมุนรอบตวัเองใหท้า่นไดช้มววิ 360 องศา) ยอดเขาทติลสิเป็นแหล่งสกยีอดนยิมในฤดูหนาว 

น าท่านสัมผัสกับถ ้าน ้าแข็ง Glacier Grotto ทีม่คีวามยาวถงึ 130 เมตร และมคีวามลกึทีส่ดุถงึ 15 

เมตร บนัทกึภาพภายในถ ้าน ้าแข็งทีห่าชมไดไ้มง่า่ยนักท่ามกลางอณุหภมู ิ1 ถงึ 1.5 องศา  อสิระให ้

ทา่นเพลดิเพลนิกบัการสมัผัสหมิะในลานกวา้ง ชมธารน ้าแข็งทีท่ับถมกันมานานนับพันปีบนความสงู 

3,000 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ดว้ย ICE FLYER CHAIRLIFT และเพลดิเพลนิกับกจิกรรมทีม่เีพยีง

แหง่เดยีวทีจ่ะใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิไปกบัปยุหมิะ SNOW TOYS AT TITLIS GLACIER PARK 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์(36 กโิลเมตร) เมอืงท่องเทีย่ว ยอดนยิม

แหง่ทะเลสาบเวยีวอลดส์ตั๊ทเตอรเ์ซ ่

อันหมายถงึทะเลสาบสีพั่นธรัฐ แลว้

น าท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรยีส์งิโต 

อนุสรณ์แห่งความซือ่สัตยแ์ละความ

กลา้หาญของทหารสวสิ แลว้น าชม 

สะพานไมช้าแพล สัญลักษณ์ของ

เมอืง อายกุว่า 700 ปี เชญิท่านชอ้ป

ป้ิงสนิคา้คณุภาพทีย่า่นการคา้ในเขต

เมอืงเกา่ เชน่ นาฬกิาชือ่ดังของโลก

มากมาย เครือ่งหนังบอลลี ่  ช็อคโก

แลต  มดีพับทหาร Victorinox และ

ของทีร่ะลกึมากมาย   ที ่บคุเคอเรอร ์ 

กอืเบอลนิ เอ็มบาสซี ่  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ อาหารไทย 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั HOTEL ASTORIA LUCERNE CITY  หรอืเทยีบเทา่ 4* 
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วนัทีห่ก (12 เมษายน 63) ลเูซริน์ (สวสิเซอรแ์ลนด)์  - วาดซุ (ลกิเตนสไตน)์ – ฟุสเซน่ (เยอรมนั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวาดซุ (Vaduz) ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง (132 กโิลเมตร)   เป็นรัฐ

อสิระเล็กๆ ของประเทศลกิเตนสไตน์ ทีม่เีมอืงหลวงเล็กกะทัดรัดของประเทศเล็ก ๆ ตัง้อยูร่มิแมน่ ้า

ไรน ์(Rhine River) แมน่ ้าสายส าคัญของยโุรป  เป็นประเทศทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเลเนือ่งจากว่าตัง้อยู่

ทางตะวันตกของทวปียโุรป และพืน้ทีส่ว่นใหญถ่กูคลอบคลมุไปดว้ยภเูขาสงู จงึกลายเป็นทีน่ยิมของ

นักเลน่กฬีาฤดหูนาว และยงัมชีือ่เสยีงในฐานะเป็นประเทศทีเ่ก็บภาษีต ่ามากประเทศหนึง่ดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเมอืงฟุสเซน่-โฮเฮนชวานเกา(Fussen-Hohenschwangau)  ใชเ้วลา
ประมาณ 2 ชัว่โมง (158 กโิลเมตร) เมอืงทีต่ัง้อยูท่างแควน้บาวาเรยีตอนใตข้องประเทศเยอรมน ีตดิ
กบัชายแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเกา่มาตัง้แตค่รัง้จักรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของปราสาท
ของกษัตรยิบ์าวาเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ ่

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั HOTEL LUITPOLDPARK, FUSSEN หรอืเทยีบเทา่ 4* 

 

วนัทีเ่จ็ด ( 13 เมษายน 63) ฟุสเซน่ - ปราสาทนอยชวานสไตน ์- พพิธิภณัฑบ์เีอ็มดบับรวิ – ชมววิ -

มวินคิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์(NEUSCHWANSTEIN) ซึง่สรา้งอยู่บนเนนิเขาสูง

โดยจนิตนาการของกษัตรยิล์ดุวคิที ่2 สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่18–19 ตามจนิตนาการของคตีกวชีาว

เยอรมน ีรชิารด์ วากเนอร ์พระสหายคู่พระทัย เก็บภาพ

สวยบนจดุชมววิทีส่ะพานแมรี ่ชมความสวยงามของป่า

ไมแ้ละบา้นพักสไตล์ชาเล่ย์ที่ประดับประดาไปดว้ย

ดอกไมห้ลากหลายสีชมทิวทัศน์อันงดงามของตัว

ปราสาททีโ่ดดเด่นมทีะเลสาบและธารน ้าลอ้มรอบ ชม

ภายในตัวปราสาททีถู่กสรา้งอยา่งวจิติรบรรจงตามพระ

ประสงค์ของพระองค์แมว้่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% 

เพราะการสิน้พระชนมอ์ยา่งมเีงือ่นง าของกษัตรยิล์ุดวคิ

ที ่2 แมแ้ต่ราชาการต์ูนวอลท์ดสินียย์ังไดจ้ าลองแบบ

ไปเป็นปราสาทในเทพนยิาย อนัเปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์ของสวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ อาหารไทย 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ นครหลวงแหง่แควน้บาวาเรยี ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง (107 

กโิลเมตร) เมอืงหลวงของแควน้บาวาเรยี แควน้ตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าอซิาร ์

เป็นศูนยก์ลางความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็น

อันดับ 3 ของเยอรมัน มคีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

ประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดดว้ย เชญิเที่ยวชมมหานครแห่งนี้ ก่อตัง้ในคศ.1158  มี

บรรยากาศรืน่รมย ์เต็มไปดว้ยอาคารเกา่แกส่วยงามจากยคุสมยัอนัรุง่เรอืง  
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หลังจากนัน้น าทา่นสู ่พพิธิภณัฑบ์เีอ็มดบับรวิ (BMW MUSEUM) จะบอกเลา่ประวตัศิาสตรค์วาม

เป็นมาของรถBMW (BAVARIAN MOTOR WORKS) ซรีีส่ ์

ต่างๆ ตัง้แต่รุ่นโบราณจนมาถงึรุ่นปัจจุบัน ใหท้่านชมโลกของ 

BMW หรอื BMW Welt ในภาษาเยอรมัน หรอื BMW World 

ในภาษาอังกฤษเป็นอาคารเอนกประสงค์ของ BMW มทีัง้

นทิรรศการ BMW มอเตอรโ์ชวเ์ป็นทัง้ทีใ่หบ้รกิารลูกคา้ของ 

BMW เป็นทัง้โชวร์ูม และ ศูนยจ์ าหน่าย BMW มภีัตตาคาร 

รา้นอาหาร คอ้ฟฟ่ีชอ้ป และรา้นขายของทีร่ะลกึของ BMW ให ้

ทา่นซือ้กลับเป็นทีร่ะลกึ  

หลังจากนัน้น าทา่นถา่ยรูปดา้นนอก พระราชวงันมิเฟนเบริก์ (Nymphenburg Palace) นมิ

เฟนเบริก์เป็นวังฤดรูอ้นของ พระราชวงศผ์ูป้กครองบาวาเรยี ผูร้เิร ิม่สรา้งปราสาทคอืเฟอรด์นิานด ์มา

เรยี เจา้ชายอเีล็คเตอรแ์ห่งบาวาเรยี และ เฮ็นเรยีตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนกิ

อากอสตโินบาเรลลใินปี ค.ศ. 1664  

น าทา่นผา่นชมสูบ่รเิวณจตัรุสัมาเรยีน ยา่นเมอืงเกา่ ทีม่สีถาปัตยกรรมอนัเป็นสญัลักษณ์ทีส่ าคัญ

ของมวินคิ ชม หอคอยของโบสถแ์มพ่ระมาร ี(ดา้นนอก) (Frauenkirche)ทีม่รีูปแบบคลา้ยหัว

หอมใหญ ่เป็นโบสถใ์หญท่ีส่ดุในมวินคิ สรา้งในปี 1468 ใชเ้วลา 20 ปีจงึแลว้เสร็จสรา้งดว้ยอฐิสแีดง 

สงู 99 เมตร หอคอยควรมยีอดแหลมตามสไตล์โกธคิแต่ขาดทุนทรัพยใ์นการกอ่สรา้ง และศาลาวา่

การเมอืงใหม ่ (Neuse Rathaus) ทีม่จีุดเด่นอยูท่ี ่Glockenspiel หอระฆัง ทีม่ตีุ๊กตาออกมาเตน้

ระบ า ในเวลา 11.00 น 12.00 น. 17.00 น. และลานใจกลางเมอืง Marienplatz ในยคุกลางทีน่ี่

เคยเป็นตลาด ปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางการจัดงานส าคัญทางวัฒนธรรม 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  *** เลศิรสกบัขาหมู

เยอรมนัตน้ต ารบั และเบยีรท์า่นละ 1 แกว้*** 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั HOTEL NH, MUNICH หรอืเทยีบเทา่ 4*  
 
 

วนัทีแ่ปด (14 เมษายน 63) มวินคิ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จนไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมวินคิ (Munich) เพือ่เชค็อนิ และท า Tax Refund 

11.30 น. จากนัน้ท าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมวินคิ  

14.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 925  

 

วนัทีเ่กา้ (15 เมษายน 63) กรงุเทพฯ 

06.05 น. เดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ... โดยสวัสดภิาพ 

 

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

หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ก าหนดการเดนิทาง    07 – 15  เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 
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อตัราคา่บรกิาร 

คณะผูเ้ดนิทาง ราคารวมต ัว๋ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

ผูใ้หญ ่(พกัหอ้งคู)่ 2-3 ทา่น/หอ้ง 78,900.-บาท 49,900.-บาท 

เด็กอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี พักกบั 1 ผูใ้หญ ่ 78,900.-บาท 49,900.-บาท 

เด็กอายมุากกวา่ 7-12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ ่(มเีตยีง) 72,900.-บาท 49,900.-บาท 

เด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ ่(ไมม่เีตยีง) 69,900.-บาท 44,900.-บาท 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ  11,900.-บาท 

มวีซีา่แลว้ลดทา่นละ 2,500 บาท 

*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีข ึน้ไป เขา้พกัแบบไมม่เีตยีง*** 
*** การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ านวน 25 ทา่นขึน้ไป หากจ านวนผูโ้ดยสารต ่ากวา่ 15 ผูใ้หญ ่
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 
*** บรษัิทฯของสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหากสายการบนิเปลีย่นแปลงราคาหลังจากออกราคานีไ้ปแลว้ 

*** กรณีทนีอน 3 ทา่น/หอ้ง บางโรงแรมทีย่โุรปอาจจะไมม่ ีลกูคา้จ าเป็นตอ้งจา่ยหอ้งพักเดีย่วเพิม่ (Single)  
*** กรณีหอ้งพักตา่งประเภทกนั เชน่ หอ้งคู ่2 ทา่น/หอ้ง 
 (Twin/Double) หรอื หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หรอื หอ้งพักเดีย่ว (Single) หอ้งพัก
อาจจะไมต่ดิกนั หรอื คนละชัน้ เนือ่งจากโรงแรมอาจจะแยกประเภทหอ้งแตล่ะชัน้กนัไป แตกตา่งกนั 
***หากลกูคา้คอนเฟิรม์การเดนิทาง กรณุาสง่ส าเนาพาสปอรต์ เพือ่จองควิวซีา่ เนือ่งจากควิยืน่วซีา่
ประเทศฝร ัง่เศสแนน่มาก*** 
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อตัรานีร้วม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง  

 คา่โรงแรมทีพั่ก (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง), คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ  

ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบ,ุ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่อติาล ี(เชงเกน้) **เป็นไปตามเงือ่นไขและกฏเกณฑข์องสถานฑตูกลุม่เชงเกน้** 

 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 คา่ประกนัการเดนิทาง Allianz Global Travel Insurance Group Tour Worldwide 

คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไมเ่กนิ 

1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กนิ 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึ

ประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

 คา่น ้ามนัจากสายการบนิ และคา่ภาษีสนามบนิ ณ  วนัที ่14 มกราคม 2563 และบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นราคาตามภาษีน ้ามนัหากสายการบนิมกีารปรับเพิม่ขึน้หลังจากนี้ 
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อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว, คา่ใชจ้า่ยอนั

เกดิจากการท าหนังสอืเดนิทางหายทกุกรณี 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง  

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์และ ทปิคนขบัรถ (ตลอดทรปิทา่นละ 1,800 บาท ช าระพรอ้มยอดสว่นทีเ่หลอื) 

 ไมแ่จกน า้ดืม่บนรถ 

 ไมม่แีจกกระเป๋า 
 

เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงนิ  

1. ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 30,000.- บาท ตอ่การจองทัวรห์นึง่ทา่น ทา่นตอ้งเตรยีม

เอกสารใหท้างบรษัิทฯ เพือ่อ านวยความสะดวกส าหรับทา่นในการท าวซีา่ กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30วัน 

ในการท าวซีา่เขา้ประเทศ หากเอกสารทา่นลา่ชา้ไมท่ันก าหนดหรอืไมค่รบตามมาตรฐานทีส่ถานทตูก าหนด

ในเรือ่งการงาน และการเงนิ หรอืการใหข้อ้มลูทีเ่ป็นเท็จอนัเป็นผลท าใหส้ถานทตูปฏเิสธการออกวซีา่  บรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด และหากวางมดัจ า หรอืออกตั๋วแลว้ บรษัิทฯไมส่ามารถคนื

คา่ตั๋วไดเ้พราะเป็นเงือ่นไขของสายการบนิ เนือ่งจากเป็นต ัว๋โปรโมช ัน่ ซือ้ต ัว๋ขายขาด ไมส่ามารถ

เปลีย่นแปลงใดๆไดท้ ัง้ส ิน้ เชน่ ไมส่ามารถ คนืเงนิคา่ต ัว๋, เปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทาง, เปลีย่นเสน้ทาง

, เลือ่นวนัเดนิทางได ้ฯลฯ 

2. ส าหรับคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันท าการ หากไมไ่ดรั้บ

เงนิครบทัง้หมดกอ่นวันเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 

3. หลังจากทา่นตกลงจากจองเรยีบรอ้ยแลว้ กรณุาสง่แฟ๊กซส์ าเนาหนังสอืเดนิทาง  

 

การยกเลกิ 
 ไมส่ามารถยกเลกิไดเ้นือ่งจากเป็นต ัว๋โปรโมช ัน่ และ ขอเก็บเงนิท ัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดก้รณีทีย่งัไมไ่ดอ้อกต ัว๋)   

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงไดเ้นือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่

เหตผุลใดๆกต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ 

การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของสารการบนิไทย สามารถสะสมไมลไ์ด ้ 50 % จากไมลป์กต ิ และสามารถสะสมไมลไ์ดใ้น

เครอื Star Alliance ได ้50% เชน่กนั 

 

กระเป๋าเดนิทางและสมัภาระ 

 - กระเป๋าใบใหญ ่ (ควรมลีอ้ลาก/เข็นได)้ ทีจ่ะบรรทกุใสใ่ตท้อ้งเครือ่งบนิ น ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30   กโิลกรมั (หาก

น ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิอาจจะเรยีกเก็บคา่ระวางเพิม่ได)้ ควรใสก่ญุแจอยา่งหนาแน่น 

(สาหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดัหรอื Economy Class Passenger)  

- กระเป๋าส าหรับหิว้ขึน้เครือ่ง สายการบนิอนุุญาตใหไ้ดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรัม และความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 

เซนตเิมตร หรอื 25 เซน็ตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเมตร (18 นิว้)  

- ในบางสายการบนิ มบีนิภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งได ้แคท่า่นละ 1 ใบ/ทา่นเทา่นัน้ และ หิว้ขึน้เครือ่งได ้

1 ใบ/ทา่นเชน่กนั 

บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัการจองทวัร ์เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในโปรแกรมทวัรไ์ม ่
เอือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 
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1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้, หรอืเครือ่งมอืตา่งๆในการพยงุตวั 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

 

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
การจัดท าโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมทัวรต์ลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบัวันทีส่ถานที่

เขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื การเปิดจองผา่นระบบออนไลน ์โดยในวันทีค่ณะ

จะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทจะคนืเงนิ Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทวัร)์ ตามทีร่ะบไุว ้
ในเอกสารของสถานทีนั่น้ๆ หรอืสลบัโปรแกรม เพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้มสถานทีด่ังกลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตใุด

เหตหุนึง่ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้สถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะไมม่กีารคนืเงนิ

ใดๆใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้  

 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 
ในประเทศตา่งๆในแถบยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่งๆ จะมขีอ้ก าหนด
ทีช่ดัเจน ในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
 
 
หมายเหต ุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในรายการทวัรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นหรอืสดุวสิยั

จนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบ

ของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

2. เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการใดรายการหนึง่ 

ไมส่ามารถน ามาเป็นสว่นลด หรอืคนืเงนิไดใ้นทกุกรณี 

3. เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  

4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารถกูปฏเิสธเขา้เมอืง โดยกองตรวจคนเขา้เมอืง 

5. เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิไห ้

ทา่นไดไ้มว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  

6. สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ไมค่นืทกุกรณี หากมกีารยืน่วซีา่แลว้) 

7. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บจองทัวรแ์กล่กูคา้ทีม่กีารตัง้ครรภต์ัง้แต่ 4 เดอืนขึน้ไป (เพราะอาจจะเกดิอนัตราย / 

เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรับรองแพทย)์ 

8. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา 

เลม่สเีลอืดหม ู

9. ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ ภเูกต็ หาดใหญ ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัวา่

ทัวรนั์น้ๆ ยนืยนั การเดนิทาง หากทา่นออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงานแลว้ ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้กรณี CHECK-THROUGH (เชค็จากตา่งจังหวดัไปยโุรปเลย) กระเป๋าเดนิทาง ตอ้ง

ออกตัว๋ใหถ้กูตอ้งตรงกบัหนังสอืเดนิทางเทา่นัน้ แตข่อเรยีนแนะน าวา่ ทา่นควรเชค็กระเป๋ามาสนามบนินานาชาติ

สวุรรณภมูแิลว้เชค็ไปยโุรปอกีครัง้ เพราะจากสถติลิกูคา้ทีก่ระเป๋าหลง ไมไ่ปกบัเจา้ของจะเป็นลกูคา้ทีเ่ชค็มาจาก

ตา่งจังหวดัมากทีส่ดุ 

10. ใน 1 วัน คนขบัรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน

ภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น 

11. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

12. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระ

โดยตรงกบัทางบรษิทัฯ /ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ ของทางบรษิทัฯ 

แลว้ 
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13. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืเงนิไหท้า่นไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  หากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง

หา้มผูเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ดังนี้ 

13.1  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม 
ตามทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงพจิารณา 
13.2  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบหากสายการบนิไมอ่อกบตัรขึน้เครือ่งใหผู้โ้ดยสารอนัเนือ่งจากหนังสอื
เดนิทางช ารดุหรอืมกีารประทับตราอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชก่ารเขา้-ออกประเทศ รวมถงึพาสปอรต์ทีม่อีายไุมเ่กนิ 6 
เดอืนในวันเดนิทาง 
13.3  กรณีลกูคา้ลมืพาสปอรต์ ณ วันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง 
13.4 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่อนัสบืเนือ่งมาจากเอกสารในการยืน่วซีา่ไมค่รบถว้นและไมผ่า่น
มาตรฐานในเรือ่งการเงนิและการท างานของตัวผูโ้ดยสารเอง หรอืแจง้ขอ้มลูเป็นเท็จ แลว้โดยปฎเิสทวี
ซา่ 
13.5 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง
ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย  
13.6 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศไทยทีท่า่นออกตัว๋เองเพือ่ตอ่เครือ่งในกรณี
ทีส่ายการบนิระหวา่งประเทศลา่ชา้ เนือ่งจากอยูน่อกเหนอืจากควบคลมุของบรษัิทฯ ทัวร ์

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่
มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) และหรอืโรงแรมทีม่หีอ้ง  3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 
เตยีงเสรมิ  
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัด และไม่
มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง  

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

3. ทีน่ั่ง Long Leg  ตอ้งซือ้เพิม่ สามารถท าไดห้ลายจากออกตัว๋ในคณะไปแลว้ ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคอนเฟรมิที่

ใหไ้ดเ้ลยขึน้อยูก่บัทางสายการบนิ 

เอกสารในการยืน่วซีา่ประเทศอติาล ี
ใชเ้วลายืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  
เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

เอกสารทกุชดุทีม่ชี ือ่ภาษาองักฤษของผูเ้ดนิทาง จะตอ้งตรงกบัหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ทกุตัวอกัษร ** 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่      ประเภทหมูค่ณะ เทา่น ัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมี

จ านวน 15 คน ข ึน้ไป โดยทางศนูยร์บัยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวนัยืน่วซีา่เทา่น ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ในวนัทีก่ าหนด

ได ้อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

• ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง   มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

• ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซีา่เหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนั มคีา่ Fast Track  เพิม่เตมิอกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

เอกสารทีต่อ้งเตรยีม * ทา่นทีเ่คยถูกปฎเิสธวซีา่เขา้ยโุรป  กรณุาแจง้ฝ่ายขายกอ่นจองทวัร ์* 
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1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ทีเ่หลอือายใุชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขึน้ไป พรอ้มส าเนา 1 ชดุ และมหีนา้วา่ง

ตดิกนัอยา่งนอ้ย 2 หนา้  

(ถา้มหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ทีเ่คยมวีซีา่เชงเกน้ ภายใน5 ปี (ถา้ม)ี ถา่ยส าเนาหนา้วซีา่กลุม่เชงเกน้ และประเทศ 

องักฤษ, แคนาดา และสหรัฐอเมรกิา โปรดน าแนบมาดว้ย

พรอ้มเซน็ตส์ าเนาถกูตอ้ง) 

 

2. รปูถา่ยสขีนาด 3.5x4.5 เซนตเิมตร หรอื  

มขีนาดเทา่รปูหนา้ในหนงัสอืเดนิทาง (PASSPORT)  

จ านวน 2 รปู (ไมส่วม แวน่ตา หนา้ตรง หา้มยิม้  

และฉากหลงัสขีาวเทา่น ัน้) ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน  

อดัจากรา้นถา่ยรปูเทา่น ัน้ 

** กรณุาอยา่เย็บรปูถา่ยกบัเอกสาร หรอืมรีอยหมกึ

ปากกา หา้มตกแตง่รปูภาพ ** 

(ในกรณีทีท่า่นไมแ่นใ่จ ขนาดของรปูถา่ย  ทา่น

สามารถไปถา่ยรปูทีห่นา้ตวัแทนยืน่วซีา่อติาลไีด ้ 

คา่ใชจ้า่ยประมาณ 250 บาท ***ไปกอ่นเวลานดัหมาย ** ) 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรณุาระบ ุ“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช้ือ่ของ แต่

ละสถานฑตู) 

- กรณีทีเ่ป็นพนกังานบรษิทั ภาครฐั / เอกชน/ รฐัวสิาหกจิ : ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานของ

บรษิทัทีท่ างานอยู ่(ภาษาองักฤษเทา่น ัน้)  ระบตุ าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน วันเขา้ท างาน และวันทีอ่นุญาต

ใหล้างาน มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืน ตราประทับของบรษัิท ลายเซน็ผูอ้นุมตัจิากหน่วยงานหรอืบรษัิท และทีอ่ยู ่

เบอรโ์ทรศพัทม์าดว้ย 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ/เจา้ของรา้นคา้: ใชส้ าเนาหนังสอืรับรองบรษัิทฯ (DBD) (ทีค่ดัไว ้

ไมเ่กนิ 90 วัน) หรอื ส าเนาทะเบยีนพาณชิย ์ทีม่รีายชือ่ผูเ้ดนิทางและวัตถปุระสงคข์องบรษัิท  

- กรณีเกษยีณอายรุาชการ : ใช ้ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ แปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีเป็นแมค่า้, ท าธุรกจิสว่นตวั, ท าอาชพีอสิระ ตอ้งพมิพห์นงัสอืชีแ้จง้เกีย่วกบัอาชพีปจัจบุนั 

เป็นภาษาองักฤษ โดยชีแ้จง้วา่ คา้ขายเกีย่วกบัอะไร รา้นคา้ตัง้อยูท่ีใ่ด เปิดด าเนนิการมาแลว้กีปี่ มรีายได ้

ตอ่เดอืนเทา่ไร พรอ้มแนบ ส าเนาเกีย่วกบัการเสยีภาษ ีมาดว้ย (ถา้ม)ี และแนบเอกสารตา่งๆ ถา้ม ีเชน่ รปู

ถา่ย 

- กรณีเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา : ใชห้นงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษาน ัน้วา่ก าลงัศกึษาอยู ่ ระบชุัน้ปี

ทีศ่กึษา และระบชุือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทางตรงตามหนา้พาสปอรต์ พรอ้มมทีีอ่ยู ่และเบอรโ์ทรสถานศกึษา 

และลายเซน็ผูอ้นุมตัจิากสถานศกึษา พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืน 

 

4. หลกัฐานการเงนิ ** (สถานทตูไมร่บับญัชฝีากประจ า) ** 

4.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

- บญัชธีนาคาร Bank Statement หรอื Statement online หรอืส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากตอ้งเป็น

บญัชอีอมทรัพยห์รอืฝากประจ าเทา่นัน้ ไมต่ดิลบ และมรีายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง 3 เดอืน **รบกวนลกูคา้
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ท ารายการเดนิบญัช ี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชภีายใน 7 วนั กอ่นวนั

นดั** กรณีใหเ้อกสารมากอ่นหนา้นนัดยืน่วซีา่หลายวัน ใหถ้า่ยเป็นส าเนาเพิม่สง่เขา้มาเพิม่ 

4.2 กรณีมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้

-  เตรยีมเอกสารเหมอืน 4.1  

- ตอ้งมจีดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ย (Sponsor letter) เป็นภาษาองักฤษ จากผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้

พรอ้มลงลายเซ็น 

- เอกสารพสิจูนค์วามสมัพนัธก์บัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย ไดแ้ก ่ ใบเกดิ, ทะเบยีนบา้น, ใบสมรส เป็นตน้ 

ส าเนาภาษาไทย พรอ้มแปลภาษาองักฤษ  

 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร / ส าเนาเปลีย่นชือ่ หรอืนามสกลุ  

( ถา้ม ี)  พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

6. ส าเนาทะเบยีนบา้น  

7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  

8. กรณุาใส ่ หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น ทีส่ามารถตดิตอ่ได ้ ลงในส าเนาบตัรประชาชนและ 

ส าเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่วซีา่  

9. กรณีเด็กอายตุ า่กว า 18 ปีบรบิรูณ์:  

-   สตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-  หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิาหรอืมารดา (ผูท้ีไ่มไ่ด ้

เดนิทางไปดว้ย) จากอ าเภอหรอืเขต(ตัวจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารระบวุา่อนุญาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร ระบุ

ความสมัพันธอ์ยา่งชดัเจน (ส าเนาภาษาไทย 1 ชดุ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ) 

* พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และรบัรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงตา่งประเทศเทา่น ัน้ * 

- หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา และมารดา หรอืเดนิทางกบับคุคลทีส่าม หรอืเดนิทางคนเดยีว จะตอ้งมหีนงัสอื

ยนิยอมจากบดิาและมารดาท ัง้คู ่ออกจดหมายจากอ าเภอหรอืเขต (ตวัจรงิเทา่น ัน้) ส าเนาภาษาไทย 1 ชดุ 

พรอ้มแปลภาษาองักฤษ) โดยเอกสารระบวุา่อนุญาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร 

* พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และรบัรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงตา่งประเทศเทา่น ัน้ * 

- กรณีบดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่เสยีชวีติ  แนบใบมรณะบตัร (ส าเนาภาษาไทย 1 ชดุ พรอ้มแปลภาษา

องักฤษ) 

- กรณีอ านาจการปกครองบตุรฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ แนบเอกสารถา่ยส าเนาภาษาไทย 1 ชดุ พรอ้มแปลภาษา

องักฤษ และใบปกครองบตุร (ปค.14) จากอ าเภอหรอืเขต (ตวัจรงิเทา่นัน้) หรอืใบฟ้องหยา่ผูใ้ชอ้ านาจจากศาล 

* พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และรบัรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงตา่งประเทศเทา่น ัน้ * 

- กรณีบตึรบญุธรรม ใบจดทะเบยีนรับบตุรบญุธรรม จากทางอ าเภอหรอืเขต  

* พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และรบัรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงตา่งประเทศเทา่น ัน้ * 

***ถา้เอกสารมใิชเ่อกสารจากประเทศไทย จะตอ้งไดร้บัการรบัรองเอกสารจากสถานทตูของประเทศน ัน้ๆ 

ประจ าการในประเทศไทย*** 

สถานทตูฯ คอ่นขา้งเขม้งวดเรือ่งเอกสารในการยืน่ขอวซีา่ 

ขอความรว่มมอืลกูคา้ทกุทา่นกรณุาเตรยีมเอกสารอยา่งละเอยีดครบถว้นและถกูตอ้งตามรายละเอยีด 
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***การพจิารณาวา่จะอนมุตัวิซีา่ใหห้รอืไม ่อยูท่ ีด่ลุยพนิจิของสถานทตู บรษิทัทวัรเ์ป็นเพยีงตวัแทนในการ

ยืน่วซีา่แทนทา่นเทา่น ัน้ ซึง่ทางสถานทตูอาจเรยีกเอกสารเพิม่เตมิไดบ้างกรณี การทีท่า่นเตรยีมเอกสารทีด่ ี

และครบถว้นถกูตอ้ง ตามระเบยีบของสถานทตูน ัน้ จะชว่ยใหก้ารพจิารณาของสถานทตูงา่ยขึน้ สถานทตู

อาจเลอืกสุม่ตวัอยา่งในการเรยีกสมัภาษณ์ หรอืเก็บหนงัสอืเดนิทางของทา่น เพือ่ท าการตรวจ หลงัจาก

ทา่นเดนิทางกลบัมาถงึเมอืงไทยแลว้ *** 

(ในกรณีทีเ่อกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ของทา่นได ้และทา่น

จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใหมเ่อง หากตอ้งการยืน่วซีา่อกีคร ัง้) 

** จงึเรยีนเพือ่ใหท้า่นทราบและขออภยัในความไมส่ะดวกลว่งหนา้** 

 
สถานทีข่อยืน่วซีา่อติาล ีVFS GLOBAL 

ทีอ่ยู ่ตวัแทนยืน่วซีา่อติาล ีVFS GLOBAL :  

เดอะพลา่ซา่ ช ัน้ 4 ยนูติที ่404และ405 อาคารจามจรุสีแควร ์ 

 
โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น 

ทางบรษิทัฯ จะน าขอ้มลูทีท่า่นใหม้า เพือ่ลงกรอกในฟอรม์วซีา่ 
 

1. ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

2. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

3. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

4. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

5. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

6. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

7. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

8. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

9. เพศ   ชาย         หญงิ 

10.  สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

11.ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์  ……………………………………………………………………………………………………… 

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

12. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………  รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.................................................อเีมล.์............................................ 

13. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

14. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

15. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่..............................ถงึวนัที.่.................................... 

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

 สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   กรณุาระบชุือ่ ............................................    

  เงนิสด    ……………………………………………..….  

   เช็คเดนิทาง   สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   บัตรเครดติ      เงนิสด 

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

          อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ  

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

ขอ้มลูสว่นตวัเพิม่เตมิ 
 
19. ประเภทหอ้งพกั (จัดหอ้งพัก) 

 10.1 หอ้งพกัผูใ้หญ ่2 ทา่น  (TWN / DBL) ............หอ้ง    

 10.2  หอ้งพัก 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ…่…..หอ้ง 

 10.3  หอ้งพัก 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (มเีตยีง) 

 10.4  หอ้งพัก 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (ไมม่เีตยีง) 

 10.4 หอ้งพกัผูใ้หญ ่3 ทา่น (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง    

 10.5 หอ้งพกั 1 ทา่น (SGL) ………หอ้ง     
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20. อาหาร          ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิส 
 
      อืน่ๆ............................................................ 
 
24. หมายเลขสมาชกิ รอยลั ออรค์ดิ พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถา้ม)ี.................................................. 
 
เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษิทัฯ /ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ ของทางบรษิทัฯ แลว้ 

 

 
ยนืยนัการจอง ชือ่-นามสกลุ 
 
 
............................................................................................................. 
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