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ฝร ัง่เศส-สวติเซอรแ์ลนด-์อติาล ี9 วนั 

มหานครปารสี เมอืงทีไ่มเ่คยหลบัไหล 

เขา้พระราชวงัแวรซ์ายส ์

ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมจากรา้นคา้ปลอดภาษ ี

ขึน้เขาทติลสิ ดว้ยกระเชา้ Rotair 360 องศา 

เทีย่วเมอืงหลกั ปารสี-น ัง่รถไฟ TGV-มลิาน-ปิซา่-โรม 

ชอ้ปป้ิง Fidenza Village Outlet 

 

โดยสายการบนิไทย  (TG) 

  

Europe Classic Reroute 
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ปารสี เมอืงทีโ่ดง่ดังทัง้เรือ่งแฟชัน่ สถาปัตยกรรม และประวตัศิาสตรท์ีน่่าสนใจ เยอืนแวรซ์ายสพ์ระราชวังที่

ย ิง่ใหญ ่ลอ่งเรอืชมทศันยีภาพบนแมน่ ้าแซน แมน่ ้าสายหลกัของนครปารสี พรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคา้คณุภาพดี

จากรา้นคา้ปลอดภาษี 

ลเูซริน์ เมอืงสวยทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังทะเลสาบแหง่สีพั่นธรัฐ หรอืเวยีวาลดส์ตรัทซ ีและเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีง

ทีส่ดุแหง่หนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  

ททิลสิ ยอดเขาทีไ่ดรั้บความนยิมจากทั่วโลก มหีมิะปกคลมุตลอดปี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของแนวเทอืกเขาแอลป์ 

สามารถ น่ังกระเชา้ขึน้ลงได ้โดยกระเชา้ใหมล่า่สดุสามารถหมนุรอบทศิทาง 360 องศา สามารถชม

ทัศนยีภาพไดโ้ดยรอบโดยสถานกีระเชา้อยูท่ีเ่มอืงแองเกลิเบริก์   

มลิาน  หรอื มลิาโน เมอืงส าคญัในภาคเหนอืของประเทศอติาล ีเมอืงแหง่แฟชัน่ดไีซนเ์นอรช์ือ่ดังของอติาล ีมี

มหาวหิารทีง่ดงามโดดเดน่และแหลง่ชอ้ปป้ิงแฟชัน่ชือ่ดงักอ้งโลก แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล ที่

นับวา่เป็น 

 ชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยทีส่ดุในอติาล ีมากวา่ 100ปี 

ปิซา่ เมอืงทอ่งเทีย่วชือ่ดังของประเทศอติาล ี อดตีเมอืงทา่เรอืชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน และเป็นทีต่ัง้ของ

หอเอนปิซา่ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

โรม เมอืงหลวงทีย่ ิง่ใหญข่องจักรวรรดโิรมนัมอีายเุกา่แกก่วา่ 2,000 ปี ชมเมอืงและสถานทีท่ีเ่ป็น 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกและนครวาตกินั มหาวหิารทีเ่ป็นศนูยก์ลางแหง่ครสิตศ์าสนา นกิายโรมนัคาทอลคิของ

โลก ชมรปูปัน้และจติรกรรมอนัล ้าคา่โดยฝีมอืของจติรกรเอกชือ่ดังกอ้งโลก 

ก าหนดการเดนิทาง     10-18 เม.ย.2563 

วนัแรก  10 เม.ย.63 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.00น. นดัคณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ช ัน้ 4 ประตหูมายเลข 2-3 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ Thai 

Airways เคานเ์ตอร ์D เจา้หนา้ทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ

สมัภาระ 

**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทาง

แตล่ะ ก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นท าการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการ

ทวัรเ์ป็นรายการซรีีแ่ละไดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการ

เดนิทางอาจม ี การเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 
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วนัทีส่อง 11 เม.ย.63 ปารสี-แวรซ์ายส-์ปารสี-ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ-ีเวอรล์ซิ ี ่(ฝร ัง่เศส) 

00.05 น.  น าทา่นออกเดนิทางสูก่รงุปารสี ประเทศฝร ัง่เศส  โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG930 

07.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิชารล์เดอโกลล ์Charles de Gaulle สนามบนิกรงุปารสี หลังผา่นขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแวรซ์ายส ์เมอืงทีต่ัง้ของ

พระราชวังหรหูราชือ่ดังของโลก ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกเฉียงใตข้องกรงุปารสี ซึง่ปัจจบุนัเป็นสว่นหนึง่

ของมหานครปารสี น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์Versailles Palace พระราชวังทีย่ ิง่ใหญแ่ละ

สวยงามแหง่หนึง่ของโลกและนับเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุปัจจบุนัดว้ย เดมินัน้แวรซ์ายส์

เป็นเพยีงเมอืงเล็กๆ แหง่หนึง่เทา่นัน้ มผีูค้นอาศัยอยูเ่บาบาง บรเิวณสว่นใหญเ่ป็นป่าเขาเยีย่งชนบทอืน่ๆ 

ของฝร่ังเศส เมือ่พระเจา้หลยุสท์ี ่13 แหง่ฝร่ังเศสยงัทรงพระเยาว ์ขณะพระชนมายไุด ้23 พระชนัษา 

ทรงนยิมลา่สตัวใ์นป่า และทรงเห็นวา่ต าบลแวรซ์ายสน่์าจะเหมาะแกก่ารประทับเพือ่ลา่สตัว ์จงึโปรดเกลา้

ฯ ใหส้รา้งพระต าหนักขึน้มาใน พ.ศ. 2167 พระราชวงัแวรซ์ายส ์อดตีพระราชวังในยคุสมยัของพระเจา้

หลยุสท์ี1่4 ทีส่รา้งไดอ้ยา่งวจิติรบรรจงจนกลายเป็นตน้แบบของพระราชวังอืน่ๆ มากมาย เดมิทเีมือ่พระ

เจา้หลยุสท์ี ่13 แหง่ฝร่ังเศสยงัทรงพระเยาว ์ทรงนยิมลา่สตัวแ์ละทรงเห็นวา่ต าบลแวรซ์ายสน่์าจะเหมาะ

แกก่ารประทับเพือ่ลา่สตัว ์จงึโปรดเกลา้สรา้งพระต าหนักขึน้มาในปี 1624 โดยในชว่งแรกเป็นเพยีง

กระทอ่มเล็กๆ ส าหรับพักชัว่คราวเทา่นัน้ เมือ่พระเจา้หลยุสท์ี ่14 ขึน้ครองบลัลังก ์จงึมพีระประสงคท์ีจ่ะ

สรา้งพระราชวังแหง่ใหม ่เพือ่เป็นศนูยก์ลางในการปกครองของพระองค ์จงึเริม่มกีารปรับปรงุพระต าหนัก

เดมิในปี 1661 โดยใชเ้งนิทัง้หมด 5 แสนลา้นฟรังค ์คนงานอกี 30,000 คนและใชเ้วลาอยูถ่งึ 30 ปีจงึ

แลว้เสร็จในปี 1688 ทกุสว่นท าดว้ยหนิออ่นสขีาวเป็นแบบ 

  อยา่งศลิปกรรมทีง่ดงามมาก  การกอ่สรา้งพระราชวังแวร ์ ซายสแ์หง่นีไ้ดน้ าเงนิมาจาก

คา่ภาษีอากรของราษฎรชาวฝร่ังเศส ตอ่มาจงึไดม้กีองทพัประชาชนบกุเขา้ยดึพระราชวังและจับพระเจา้

หลยุสท์ี ่16 แหง่ฝร่ังเศส กบัพระนางมาร ีอองตวัเนต ประหารดว้ยกโิยตนิ ในวันที ่16 ตลุาคม 1789 

ปัจจบุนัพระราชวังแวรซ์ายสย์งัอยูใ่นสภาพดแีละเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมได ้น าทา่นชมภายในทีม่กีาร

แบง่เป็นหอ้งตา่งๆ อาท ิหอ้งบรรทม  หอ้งเสวย  หอ้งส าราญ เป็นตน้ ทกุหอ้งลว้นมเีครือ่งประดับงดงาม

ตระการตาและภาพเขยีนทีม่ชี ือ่เสยีง อาท ิหอ้งกระจก (Galerie des Glaces หรอื The Hall of Mirrors) 

เป็นหอ้งทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุซึง่ เคยใชเ้ป็น หอ้งลงนามในสญัญาสงบศกึระหวา่งสมัพันธมติรกบั

จักรวรรดเิยอรมนั ในสงครามโลกครัง้ที ่ 1 และใชเ้ป็นทีล่งนาม ในเมือ่เยอรมนบีกุตชีนะฝร่ังเศสใน

สงครามโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย หอ้งนีพ้ระเจา้หลยุสท์ี ่14 ทรงท าการกอ่สรา้งเอง ภายในหอ้งประกอบดว้ย

กระจกยกัษ์ 17 บาน เปิดออกแลว้จะเห็นสวนแวรซ์ายสอ์นัสวยงาม ในพระราชวังแวรซ์ายสม์หีอ้งทัง้หมด 

700 หอ้ง  รวมภาพวาดทัง้หมด 6,123 ภาพและงานแกะ   สลักทัง้หมด 15,034 ชิน้ พรอ้มฟังบรรยาย

จากมคัคเุทศกท์ัง้ในสว่นของกษัตรยิแ์ละพระราชนิรีวมทัง้หอ้งโถง กระจกทีท่ตูจากสยามไดเ้คยเขา้เฝ้า

พระเจา้หลยุสท์ี1่4 ใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่บรเิวณอทุยานดา้นหลังกอ่นเดนิทางกลับเขา้ นครปารสี มหา

นครทีค่นทัว่โลกใฝ่ฝันอยากมาเยอืน  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับเขา้ปารสี น าทา่นชมมหานครปารสี นครหลวงแหง่สาธารณรฐัฝร ัง่เศส ทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากมายกวา่ 20 ลา้นคนตอ่ปี ดว้ยประวัตศิาสตรท์ีย่าวนานทัง้ศลิปะและ

สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางของแฟชัน่ทีท่ันสมยั น าทา่นถา่ยรปูกบัหอไอเฟล Eiffel 

Tower หอคอยทีเ่ป็นสญัลกัษณ์หรอืแลนดม์ารค์ของประเทศฝร่ังเศสทีรู่จั้กกนัไปทัว่โลก ทัง้ยงัเป็น

สิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของโลกอกีดว้ย โดยสรา้งขึน้ดว้ยโครงเหล็กบรเิวณแมน่ ้าแซนในกรงุปารสี 

และตัง้ชือ่ตามสถาปนกิและวศิวกรทีอ่อกแบบหอคอยแหง่นีค้อืกสุต๊าฟ ไอเฟิล เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็น

สญัลักษณ์ของงานแสดงสนิคา้โลกในปี ค.ศ.1889 เพือ่แสดงถงึความยิง่ใหญข่องประเทศฝร่ังเศส ความ

เจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีวทิยาศาสตรแ์ละตอ่มากลายมาเป็นสญัลกัษณ์องกรงุปารสี  จากนัน้น าทา่น

ชมโดยรอบเริม่จากเก็บภาพสวยของหอคอยไอเฟล อกีครัง้บรเิวณหนา้โรงเรยีนการทหารหรอืจัตรัุสทรอ

คาเดโร, ผา่นชมประตชูยัแหง่จักรพรรดนิโปเลยีน ณ.จตัรัุสชารล์สเดอโกลล,์ ถนนชองเอลเิซย่า่นหรหูรา

ราคาแพงทีโ่ดง่ดัง จัตรัุสคองคอรต์ทีต่ัง้ของเสาหนิโอเบลสิจากวหิารลักซอรใ์นอยีปิต,์ โดมอนิวาลดิ 

สถานทีเ่กบ็พระศพจกัรพรรดนิโปเลยีน เป็นตน้ ใหท้า่นถา่ยรปูภายนอกกบัพพิธิภณัฑล์ฟูวร ์พพิธิภณัฑ์

ทางศลิปะตัง้อยูใ่นกรงุปารสี ประเทศฝร่ังเศส พพิธิภณัฑล์ฟูวรเ์ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ เกา่แก่

ทีส่ดุและใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ไดรั้บการออกแบบจากสถาปนกิชาวจนี-อเมรกินั ซึง่ไดเ้ปิดให ้

สาธารณะชนเขา้ชมไดเ้มือ่ปี ค.ศ.1793 มปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานตัง้แตส่มยัราชวงศก์าเปเซยีง ตัว

อาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซึง่ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่ีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะที่

ทรงคณุคา่ระดับโลกเป็นจ านวนมาก อยา่งเชน่ ภาพเขยีนโมนาลซิา ผลงานของเลโอนารโ์ด ดาวนิช ีหรอื

ภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแหง่แอนทอีอก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่พพิธิภณัฑล์ฟูวรม์ผีูม้าเยีย่ม

ชมเป็นจ านวน 8.3 ลา้นคน ท าใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ผีูม้าเยีย่มชมมากทีส่ดุในโลกและยงัเป็นสถานทีท่ีม่ ี

นักทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุในกรงุปารสี  จากนัน้หากมเีวลาใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมจาก

รา้นคา้ปลอดภาษี ไมว่า่จะเป็น กระเป๋าเดนิทางรโิมวา, กระเป๋าแบรนดด์ัง รวมถงึน ้าหอมตา่งๆ  

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่ขตเมอืงเวอรล์ซิีเ่พือ่น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรอืระดับ

เทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม 12 เม.ย.62 เวอรล์ซิ ี-่ปารสี-รถไฟ TGV-ดจ็ิอง (ฝร ัง่เศส)-ลเูซริน์ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟของปารสีเพือ่น าทา่น น ัง่รถไฟความเร็วสงู TGV ซึง่เป็นรถไฟความเร็วสงู

และรถไฟทางไกลระหวา่งเมอืง ทีใ่หบ้รกิารโดบการเดนิรถไฟแหง่ชาตฝิร่ังเศส รถไฟความเร็วสงูนีไ้ดถ้กู

พัฒนาขึน้ในชว่งปี ค.ศ.1970 เป็นตน้มา เดมิถกูออกแบบโดยใหใ้ชพ้ลังงานจากเครือ่งก าเนดิไฟฟ้ากงัหัน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
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แกส๊ และเนือ่งจากเกดิวกิฤตการณ์น ้ามนั ตอ่มาถกูพัฒนาใหม้าใชพ้ลังงานไฟฟ้า ปัจจบุนัใหบ้รกิารอยา่ง

แพรห่ลายโดยมศีนูยก์ลางการรถไฟนีท้ีน่ครปารสีและไดม้กีารขยายสูเ่มอืงตา่งๆ โดยรอบดว้ยความเร็ว

สงูสดุ 320 กโิลเมตร / ชัว่โมง ซึง่การเดนิทางจากปารสีเขา้สูเ่มอืงดจ็ิองเขา้จะใชเ้วลาเพยีง 2.30 

ชัว่โมงเทา่นัน้ เดนิทางถงึสถานรีถไฟเมอืงดจ็ิอง Dijon เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของไวนช์ัน้เลศิ 

และยงัเป็นเมอืงหลวงของแควน้เบอรก์นั แควน้ทีต่ัง้อยูท่างภาคตะวันออกของประเทศฝร่ังเศส และเป็น

เมอืงหลวงทีม่คีวามส าคญัดา้นประวัตศิาสตรข์องแควน้เบอรก์นัดแีละฝร่ังเศสเป็นอยา่งมาก รถโคช้รอรับ

ทา่นทีส่ถานรีถไฟเมอืงดจ็ิอง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภตัตาคารจนี 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงลเูซริน์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เมอืงทอ่งเทีย่วอนัดับ

หนึง่ของสวสิทีห่ลายทา่นอาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ แตล่เูซริน์ก็ยงัคงมคีวามสวยงามเหมอืนเดมิ  

  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

ค า่  รับประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม จากนัน้ใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย  

วนัทีส่ ี ่ 13 เม.ย.62 ลเูซริน์-ยอดเขาทติลสิ (สวติเซอรแ์ลนด)์-มลิาน (อติาล)ี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแองเกลิเบริก์ Engelberg เมอืงเล็กๆ บนเขาสงู อยูใ่นรัฐออบวลัเดิน้ ลอ้มดว้ย

เทอืกเขาแอลป์ ชืน่ชมทศันยีภาพทีส่วยงามของหบุเขาแอลป์จนถงึสถานกีระเชา้หรอืเคเบิล้คาร ์ (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ใหท้า่นไดม้โีอกาสสมัผสักบัการน ัง่กระเชา้รุน่ใหมใ่นหลากหลาย

แบบ กระเชา้ขนาด 6-8 ทีน่ ัง่ตอ่ดว้ยกระเชา้ขนาดใหญแ่ละกระเชา้ทีห่มนุรอบตวัเองไปดว้ยใน

ขณะทีเ่คลือ่นที ่เพือ่ใหท้า่นจะไดช้ืน่ชมกบัววิสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถงึบน ยอดเขาทติลสิ 

Mt.Ttilis เป็นยอดเขาทีม่คีวามสงูทีส่ดุใตอนเหนอืของเขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีม่คีวามสงูถงึ 

3,028 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล ชมทศันยีภาพอนังดงามกบัหมิะปกคลมุตลอดปี และยงัเป็นแหลง่ของ

นักเลน่สกชีัน้ดใีนชว่งฤดหูนาวดว้ย ชม Glacier Cave หรอืถ ้าน ้าแข็งและชมทศันยีภาพแบบพาโนรามา่ 

รวมถงึเดนิเลน่บนสะพาน Titlis Cliff Walk สะพานเหล็กแบบพืน้โปรง่ขงึดว้ยสลงิ ทีส่ามารถมองเห็นพืน้

ดา้นลา่งไดด้ว้ยความกวา้ง 1 เมตร ความยาว 100 เมตร ตัง้อยูร่ะหวา่งหนา้ผาชนัทีค่วามสงูกวา่ 50 เมตร 

และเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา  

บา่ย น าทา่นเดนิทางลงจากยอดเขาททิลสิดว้ยกระเชา้ไฟฟ้าโรแตร ์น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงลเูซริน์ น าทา่น

ชม อนุสาวรยีส์งิโต และถา่ยรปูกบั สะพานไมช้าเพล สรา้งขึน้ตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่14 ประดับตกแตง่บน

โครงหลังคาหนา้จัว่ดว้ยภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภาพเขยีนเหลา่นีเ้ป็นการเลา่เรือ่งราวประวตัคิวาม
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เป็นมาของเมอืงลเูซริน์ โดยมหีอคอยน ้า Wasserturm ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีค่มุขงันักโทษและเก็บเอกสาร

รวมทัง้ของมคีา่ของเมอืงไว ้หอคอยนีม้ลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชือ่มตดิอยูก่บัสะพานสรา้ง

ขึน้ราวปี ค.ศ. 1300สะพานแหง่นีเ้คยถกูไฟไหมไ้ปเมือ่ปี ค.ศ. 1993 แลว้ก็มกีารบรูณะใหมจ่นมสีภาพ

ใกลเ้คยีงของเดมิ (ภาพวาดดัง้เดมิถกูไฟไหมไ้ปเยอะ) สะพานชาเพลนีถ้อืเป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน

ยโุรป น าทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศอติาล ีเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน Milan หรอื มลิาโน Milano 

ในภาษาอติาเลยีนซึง่ป็นเมอืง 

 ส าคญัในภาคเหนอืของประเทศอติาล ีเมอืงแหง่แฟชัน่ดไีซนเ์นอรช์ือ่ดังของอติาล ี(ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตตาคารจนี 

  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดับ 4ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้  14 เม.ย.63 มลิาน-ชอ้ปป้ิงฟิเดนซา่วลิเลจ-ปิซา่ (อติาล)ี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นชมภายนอกและถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบัความยิง่ใหญข่อง มหาวหิารแหง่เมอืงมลิานหรอืมลิานดู

โอโม ่ทีส่รา้งโดยสถาปัตยกรรมแบบนโีอโกธคิทีง่ดงามดว้ยอาคารขนาดใหญเ่ป็นอนัดับสามในยโุรปทีม่ี

ยอดแหลมนับรอ้ยยอดและภายในยงัสงบเงยีบแตส่วยงามดว้ยกระจกสสีเตนกลาส ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1386  ในบรเิวณเดยีวกนัยงัเป็นทีต่ัง้ของแกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอ็มมานเูอล ทีนั่บวา่เป็นชอ้ปป้ิงอาเขตที่

สวยทีส่ดุในอติาลมีากวา่ 100ปี ถา่ยรปูกบัอนุสาวรยีข์อง ลโีอนารโ์ด ดารว์นิช ีจติรกรเอกทีโ่ดง่ดังจาก

ภาพโมนาลซิา่   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ฟิเดนซา่ Fidenza (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ัง้อยูใ่น

เขตประเทศอติาล ีระหวา่งเมอืงเวนสิและเมอืงมลิาน ใหช้อ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆ ที ่Fidenza Village 

Outlet แหลง่ รวมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าในราคาพเิศษ อาท ิArmani, Prada, Michael Kors, Paul 

Smith, Nike, Calvin Klein, Fossil, Furla, Diesel, Valentino, Vasace, Dolce & Gabbana, Polo 

Ralph Lauren, Guess,  Timberland, Coach, New Balance, Asics, Camper, Samsonite, Swatch 

เป็นตน้ **เพือ่ความสะดวกนการเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั

ภายในเอา๊ทเ์ล็ต**  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) อกีหนึง่เมอืงทอ่งเทีย่วชือ่ดังของ

ประเทศอติาล ีตัง้อยูใ่นจังหวัดปิซา่ (ชือ่เดยีวกบัชือ่เมอืง) แควน้ทอสคาน่า อดตีเมอืงทา่เรอืชายฝ่ังทะเล

เมดเิตอรเ์รเนยีน และเป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซา่ เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญมากดา้นการคา้ขายในแถบทะเล
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เมดเิตอรเ์รเนยีนและยงัมคีวามส าคญัดา้นทางทะเลในชว่งศตวรรษที ่11 เป็นตน้มา น าทา่นผา่นชมความ

งดงามของทศันยีภาพทีง่ดงามเป็นระเบยีบของบา้นเมอืงและบา้นเรอืนตา่งๆ   

จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 

ค า่  รับประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม จากนัน้ใหท้า่นอสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย 

วนัทีห่ก  15 เม.ย.63 ปิซา่-โรม (อติาล)ี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นชมจัตรัุสดโูดโมแ่หง่ปิซา่ทีไ่ดรั้บเลอืกและขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1987 จาก

องคก์ารยเูนสโก ้ชมหอเอนปิซา่  Pisa Tower, Leaning Tower “หอเอนปิซา่” ไดช้ือ่วา่เป็น 1 ใน 

7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นหอระฆงัแหง่วหิารประจ าเมอืง ใชเ้วลากอ่สรา้งกวา่ 200 ปี ที่

การกอ่สรา้งยาวนานเนือ่งจากภาวะสงคราม เมือ่ครัง้เริม่สรา้งได ้5 ปีพบวา่หอคอยแหง่นีเ้ริม่เอนลงไปทาง

เหนอื เนือ่งจากพืน้ดนิทีใ่ชก้อ่สรา้งเป็นชัน้ดนิทีม่ลีกัษณะดนิปนทรายและดนิโคลนท าใหไ้มแ่ข็งแรง

พอทีจ่ะรองรับน ้าหนักของหอคอยขนาดใหญไ่ด ้และดว้ยวัสดทุีใ่ชก้อ่สรา้งท ามาจากหนิปนูและปนูขาว มี

คณุสมบตัสิามารถโคง้งอและทนตอ่แรงตา่งๆ ไดด้กีวา่วสัดอุืน่ๆ จงึเป็นสาเหตวุา่ท าไมหอคอยไมถ่ลม่ 

ระหวา่งนัน้มกีารตอ่เตมิเรือ่ยมาโดยสถาปนกิชือ่ จโิอวานนี ่ด ิซโิมเน่ และในสว่นของหอระฆงัชัน้บนสดุ

ไดรั้บการออกแบบกอ่สรา้งจากสถาปนกิชือ่ทอมมาโซ ่ด ิแอนเดรยี ปิซาโน่ ดังนัน้หอคอยแหง่ปิซา่สรา้ง

เสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ.1372 และยงัเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูนเ์รือ่งแรงโนม้ถว่งของโลก และการ

ตกของวัตถดุว้ย ใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่ถา่ยรปูกบัหอเอนปิซา่และดโูอโมภ่ายในจัตรัุสทีม่สีถาปัตยกรรมที่

งดงามออ่นชอ้ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูก่รงุโรม เมอืงหลวงและเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศอติาล ีแตล่ะปีมี

นักทอ่งเทีย่วมากมายจากทกุมมุโลกตา่งเดนิทางมากรงุโรม เพือ่ชืน่ชมกบัสถาปัตยกรรมและ

ประวัตศิาสตรแ์หง่ความยิง่ใหญ ่โรมเป็นมหานครทีม่สีสีนัเฉพาะตัว คลาคล า่ไปดว้ยผูค้นและนักทอ่งเทีย่ว 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ด  16 เม.ย.63 โรม-วาตกินั-โรม-ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ี(อติาล)ี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
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 น าทา่นชมเมอืงหลวงทีย่ ิง่ใหญข่องจักรวรรดโิรมนัมอีายเุกา่แกก่วา่ 2,000 ปี น าทา่นสูน่ครวาตกินั ซึง่เป็น

รัฐอสิระและศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิ น าทา่นเขา้ชม มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์

St.Peter’s Basilica แหง่นครรัฐวาตกินัทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยคุเรอเนซองสแ์ละยงัไดรั้บการตกแตง่

อยา่งโออ่า่และหรหูรา มยีอดโดมขนาดใหญท่ีห่าชมไดย้าก ชมรปูปัน้และจติรกรรมอนัล ้าคา่โดยฝีมอืของ

จติรกรเอกชือ่ดังกอ้งโลก ชมรปูแกะสลักปิเอตา้ทีพ่ระแมป่ระคองรา่งพระเยซหูลังปลดลงจากไมก้างเขน

ผลงานชิน้เอกของไมเคลิ แองเจลโล หรอืเสาพลับพลาทีอ่อกแบบโดยแบรน์นี ีและยอดโดมขนาดใหญท่ี่

หาชมไดย้าก ซึง่ปัจจบุนัลว้นแตเ่ป็นสิง่ล ้าคา่ของประเทศอติาล ี ใหท้า่นถา่ยรปูกบัจัตรัุสหนา้วหิารเซนตปี์

เตอร ์ทีท่า่นอาจเคยเห็นจากการถา่ยทอดทางโทรทศันใ์นชว่งเวลาส าคญัๆ ของคาทอลคิ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับเขา้สูใ่จกลางเมอืง น าทา่นสูบ่รเิวณ น า้พุเทรวี ่Trevi Fountain หนึง่ในสญัลักษณ์

ทีส่ าคญัของกรงุโรม สถานทีนั่กทอ่งเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่งทายตามเรือ่งราวจากภาพยนตรเ์รือ่งThree 

Coins in The Fountain ใหเ้วลาทา่นชัว่ครู ่กอ่นน าทา่นมาเดนิเลน่บรเิวณ ยา่นบนัไดสเปน Spanish 

Step แหลง่ 

ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ของกรงุโรม และหากมเีวลาใหท้า่นไดม้โีอกาสเลอืกซือ้

สนิคา้แบรนดเ์นมจากรา้นคา้ปลอดภาษี อาท ิRimowa, Furla, Gucci, Longchamp, Tissot, Michael 

Kors, Bally, Armani, Kipling เป็นตน้ **เพือ่ความสะดวกในการเดนิเลน่ชมเมอืงและเลอืกซือ้

สนิคา้ของทา่น ใหท้า่นอสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  

  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีแ่ปด 17 เม.ย.63 โรม-สนามบนิ (อติาล)ี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

 น าทา่นชมภายนอกพรอ้มถา่ยภาพของ สนามกฬีาโคลอสเซีย่ม สิง่กอ่สรา้งทีเ่ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์

ของโลก ซึง่เป็นสนามกฬีายกัษ์ทีจ่คุนไดก้วา่ 50,000 คน  ถา่ยภาพกบัประตชูยัคอนสแตนตนิ 

สญัลักษณ์แหง่ชยัชนะ ผา่นชมอนุเสาวรยีข์องพระเจา้วคิเตอรเ์อ็มมานูเอ็ลหรอืพระบดิาของชาวอติาเลยีน 

ผา่นชมรอ่งรอยของศนูยก์ลางแหง่จักรวรรดิโ์รมนัทีย่า่น โรมนัฟอร ัม่ ทีเ่ปรยีบเสมอืนใจกลางเมอืงหลวง

ในอดตี ผา่นชมสนามมา้กรฑีาเซอรค์ัส แมกซมิสุ  

10.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลโีอนาโด ดาวนิช ีประเทศอติาล ี

13.55 น. น าทา่นออกเดนิทางจากกรงุโรม โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG945 
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วนัทีเ่กา้  18 เม.ย.63 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

05.45  น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ... 

**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางกลบัตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่

ละ ก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นท าการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทวัรเ์ป็น

 รายการซรีีแ่ละไดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทาง

อาจม ี การเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณ์อืน่ๆ ทีไ่มค่าดคดิ

หรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์หรอืกรณีทีพ่กัตามรายการถกูจองเต็มหมด  

จะจดัหาโรงแรมทีพ่กัในระดบัเดยีวกนัแทนให ้ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั   

อตัราคา่เดนิทาง   10-18 เม.ย.2563  

 

Europe Classic Reroute 9 Days / TG 

ฝร ัง่เศส-สวติเซอรแ์ลนด-์อติาล ี 

ราคารวมต ัว๋โดยสาร ราคาไมร่วมต ัว๋โดยสาร 

ผูใ้หญ ่ทา่นละ 71,900 41,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 69,900 41,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิ

เตยีง) 

67,900 38,900 

พักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,900 8,900 

**ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 

**ไมร่วมคา่บรกิารดา้นวซีา่และคา่บรกิารดา้นการนดัหมายและเอกสารทา่นละ 3,900 บาท //  

คา่ทปิคนขบั, ทปิไกดท์อ้งถิน่และคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท   

ท ัง้หมดช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง ** 



Page 10 of 21 

 
 

 
 

 

*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิภายหลงั 

*** 

*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 

หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ านวนไมต่ า่กวา่ 25 ทา่น และจะตอ้งช าระมดัจ า 

หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

 กรณีทา่นทีม่ตี ัว๋ของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทั

ทวัร ์ กรณุาแจง้ลว่งหนา้เนือ่งจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยืน่วซีา่ ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะ

ได ้ 

 กรณีทา่นทีต่อ้งการอยูต่อ่ กรณุาตรวจสอบวนัเดนิทางอกีคร ัง้ของสายการบนิ ไมส่ามารถเปลีย่นสนามบนิที่

บนิออกได ้และอยูต่อ่ไดไ้มเ่กนิ 7 วนั นบัจากวนักลบัออกจากยโุรป มคีา่ธรรมเนยีมในการเลือ่นต ัว๋กลบั ทา่น

ละ 4,500 บาท หากเปลีย่นแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงอกีได ้และการยืน่วซีา่ไมส่ามารถยืน่พรอ้มคณะได ้

หากมกีารเดนิทางตอ่ไปยงักลุม่เชงเกน้อืน่ ทา่นจะตอ้งตรวจสอบเมอืงทีอ่ยูต่อ่วา่อยูท่ ีไ่หนนานทีส่ดุ ทา่น

อาจจะตอ้งไปยืน่วซีา่เชงเกน้ทีเ่มอืงน ัน้ๆ แทน บรษิทัสามารถออกเอกสารส าหรบัการยืน่วซีา่ใหท้า่นไดเ้พยีง

เฉพาะตามรายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเทา่น ัน้ และทา่นจะตอ้งด าเนนิการดว้ยตวัทา่นเอง 

 การด าเนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวมประมาณ 15 วนั ดงัน ัน้จงึขอความรว่มมอืในการ

จดัเตรยีมเอกสารส าหรบัการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบถว้นและสมบรูณ์ ท ัง้นีเ้พือ่เป็นผลดแีละความสะดวกรวดเร็ว

ในการด าเนนิการขอวซีา่และทกุทา่นจะตอ้งไปแสดงตวัตอ่เจา้หนา้ทีส่ถานทตูพรอ้มถา่ยภาพและสแกนนิว้

มอื 

 

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับโดยสายการบนิ Thai Airways ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ปารสี // โรม-กรงุเทพฯ 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(2-3 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) **โรงแรมในบางเมอืงอาจไมม่หีอ้งแบบพัก 3 ใหบ้รกิาร** 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ, คา่อาหารและเครือ่งดืม่, คา่รถรับ-สง่น าเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่บรกิารหวัหนา้ทวัรข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ส าหรับซึง่เด็กอายตุ ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญอ่ายเุกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะคา่รักษาพยาบาลเทา่นัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ อนัเกดิจากอบุตัเิหต ุอาท ิ

คา่ตั๋วโดยสาร, คา่ทีพ่กั, คา่อาหารหรอือืน่ๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัฯ) 
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 คา่ภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที ่6 

ก.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลังหรอือตัราการผกผันคา่น ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและ

เงือ่นไขของสายการบนิ   

 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

 คา่ธรรมเนยีมการท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่บรกิารพนักงานยกกระเป๋าทกุแหง่ 

 คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เชงเกน้และคา่บรกิารการนัดหมายและงานดา้นเอกสาร ทา่นละ 3,900 บาท (ช าระพรอ้มคา่

ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นออกเดนิทาง) 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถในระหวา่งการเดนิทางและคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ตามเขตพระราชวังและเขตเมอืงเกา่และคา่ทปิ

หัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย ทา่นละ 2,000 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นออกเดนิทาง) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เองคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่น ้าดืม่ระหวา่งทัวร ์(ไมม่กีารแจกน ้าดืม่ระหวา่งทวัร)์ 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางทีน่อกเหนอืจากรายการทวัร ์

 

การช าระเงนิ  

 ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 21,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น ส าหรับการจองทัวรส์ว่นที่

เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วันท าการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ า

ทัง้หมด 

การยกเลกิ 

 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วันท าการแตไ่มเ่กนิ 90 วันท าการ บรษัิทฯ หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น และขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืเงนิมดัจ าคา่ตั๋วโดยสารของทา่นนัน้ๆ (เงือ่นไขคา่มดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 

 หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วันท าการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 

 หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันท าการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตั ิ ผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ า 21,000.- บาท และคา่วซีา่ตามที่

สถานทตูเรยีกเก็บ 

 หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซีา่ผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสารเครือ่งบนิบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ า  

 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
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หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ  

เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลังจะไป หากมเีหตกุารณ์ตา่งๆ เกดิขึน้

และมเีหตทุ าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะ

ไดรั้บการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากตา่งประเทศทีบ่รษัิททวัรต์ดิตอ่วา่สามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เนือ่งจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์จลาจลตา่งๆ และอืน่ๆ ทีม่เีหตทุ า

ใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลับไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทัวร ์ 

o บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่องตรวจ

คนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิ

หรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการ

บนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมรั่บผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิ

เทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่

มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ทา่นทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึทา่นทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืและ

การดแูลเป็นพเิศษ อาท ิทา่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษัิทฯ ใหท้ราบลว่งหนา้

ตัง้แตเ่ริม่จองทัวร ์เนือ่งจากกฏทางดา้นการรักษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร 

อาจจะไมไ่ดรั้บความสะดวกส าหรับผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่

ชดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจัดโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหนา้คอ่นขา้งนาน หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบั

วันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทางออนไลน ์โดยในวันที่
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คณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะสลับรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่ว

ใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดรั้บจากทาง บรษัิท supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ากมกีารลา่ชา้ 

หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะไม่

มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวันหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ ่

ดังนัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทัวร ์

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพัก

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 

เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั

เสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตอิตาลี 

***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 15 วนัท าการ  

เอกสารในการขอวซี่า  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
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o หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

- โดยนับวันเริม่เดนิทางเป็นหลัก หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนีส้ามารถใชไ้ด ้แตห่ากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 

เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนังสอืเดนิทาง  

- หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้วา่งส าหรับวซีา่อยา่งนอ้ยไมต่ า่กวา่ 3 หนา้  หากทา่นเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเลม่

ใหม ่กรณุาเตรยีมเลม่เกา่ใหด้ว้ยเนือ่งจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอ

วซีา่ ทา่นทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษัิททัวร ์หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ 

จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  

 

o รปูถา่ยสขีนาด 33 x 48 มลิลเิมตร จ านวน 2 รปู เนน้ขนาดใบหนา้  

- ฉากหลังสขีาวเทา่นัน้ เนือ่งจากสถานทตู

จะตอ้งสแกนรปูลงบนวซีา่ (ไมค่วรสวมเสือ้

สขีาว)   

- รปูถา่ยหนา้ตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผม

และหา้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดับ 

บดบงัหนา้ตา, หา้มใสค่อนแท็กเลนสช์นดิ

สหีรอืบิ๊กอายส ์** 

 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัร

ประจ าตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 20 ปี  

- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 

1. สถานทตูอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกั

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
4. การแปลเอกสารเกีย่วกบัหนงัสอืยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางไปกบัผูป้กครองอื่น หรอืเอกสารการรบัรองบุตร หรอืเอกสาร

ใดๆ ทีอ่อกจากอ าเภอหรอืราชการจะตอ้งแนบเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ยโดยฉบบัแปลจะตอ้งเป็นการแปลทีอ่อกโดย
กระทรวงการต่างประเทศและมตีราสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั 

หมายเหต ุ กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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- หากเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและ

กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

o หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  

o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นทีส่มรสแลว้  

o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 

o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 

o ส าเนาใบหยา่ กรณีทา่นทีห่ยา่แลว้  

 

o หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบง่ชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

 *** การสะกดชือ่ นามสกลุของผูย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ในเอกสารการงาน ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนงัสอื

เดนิทาง มเิชน่น ัน้ สถานทตูจะไมร่บัพจิารณา (ส าคญัมาก) *** 

- กรณีลกูจา้ง ใชใ้บรับรองการท างานของบรษัิททีท่ างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตัวจรงิ) โดยมรีายละเอยีด

การเขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน (หนังสอืรับรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันยืน่วซีา่) 

เป็นตน้ 

- กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรับรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตัวจรงิ) โดยระบุ

ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัร

ประจ าตวัราชการ 1 ชดุ (หนังสอืรับรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันยืน่วซีา่) 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพัฒนาธรุกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอื

รบัรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ า่กวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีทา่นทีเ่ป็นแมบ่า้น   

 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 

 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส

พรอ้มแสดงส าเนาสตูบิตัรบตุร ทัง้นีเ้พือ่แสดงความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดั

หนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 

- กรณีทา่นทีว่า่งงาน ไมม่รีายได ้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลักฐานการท างานและหลักฐาน

ทางดา้นการเงนิของผูรั้บรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลักษณ์อกัษร ชีแ้จงการรับรอง

คา่ใชจ้า่ยใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพันธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพันธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ  

(กรณีนีห้ากความสมัพันธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่นี)้   

- กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษา  ใชห้นังสอืรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา 

 จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
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o หลกัฐานการเงนิ   

- ใชส้ าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวั อพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่พรอ้มถา่ยส าเนายอ้นหลงั 6 

เดอืนแสดงชือ่เจา้ของบญัช ี โดยชือ่และนามสกลุตอ้งสะกดใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง  

- หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาส าเนาหนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเลม่เกา่ทีต่อ่ พรอ้มกบัตัวเลขบญัชี

เงนิฝากเป็นปัจจบุนั 

- หากรายการปรับสมดุบญัชขีองทา่นมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลังไมต่ า่กวา่ 

6 เดอืนและปรับยอดใหล้า่สดุ ไมต่ ่ากวา่ 7 วันนับจากวันนัดหมายยืน่วซีา่ แตห่ากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่ี

การเคลือ่นไหวทกุเดอืน ขอใหท้ าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลักษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความ

เป็นจรงิ อาท ิไมม่กีารเคลือ่นไหวเนือ่งจากไมไ่ดต้ดิตอ่ธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตผุลอืน่ๆ ตามแตล่ะ

บคุคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีืน่แนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝาก

ประจ า เป็นตน้ 

- กรณีรับรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครัว ตอ้งท าจดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครัวเป็น

ภาษาองักฤษพรอ้มระบคุวามสมัพันธเ์พือ่ชีแ้จงตอ่สถานทตู 1 ฉบบั โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมดุ

บญัชกีารเงนิสว่นตัวประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชนีอ้ย ฝ่ายทีม่กีารเงนิ

มากกวา่ตอ้งท าจดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มระบชุือ่และความสมัพันธช์ีแ้จงตอ่สถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ดว้ย 

 

*** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณี *** ท ัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีง

พอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา  

o กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่รา้ง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที่

อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบั

แปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ยโดยฉบบัแปลจะตอ้งเป็นการแปลทีอ่อกโดยกระทรวงการตา่งประเทศและมตีรา

สแตมป์ของกระทรวงยนืยนั พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง

ไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะ

เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปล

เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ยโดยฉบบัแปลจะตอ้งเป็นการแปลทีอ่อกโดยกระทรวงการตา่งประเทศและมตีราสแตมป์

ของกระทรวงยนืยนั พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 
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- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะ

เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปล

เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ยโดยฉบบัแปลจะตอ้งเป็นการแปลทีอ่อกโดยกระทรวงการตา่งประเทศและมตีราสแตมป์

ของกระทรวงยนืยนั พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็น

ผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ยโดยฉบบัแปลจะตอ้ง

เป็นการแปลทีอ่อกโดยกระทรวงการตา่งประเทศและมตีราสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั 

 

*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิท ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวี

ซา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซีา่ ทา่นสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษัิททวัรใ์หท้ราบ

ลว่งหนา้ แตห่ากกรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวันยืน่วซีา่และทา่นไมส่ามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดง

ไดท้ัน ทา่นนัน้จะตอ้งมายืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 ***   ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงั

ประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวี

ซา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลังจากทัวรอ์ก

เดนิทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะค านงึถงึประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั   

                    



Page 18 of 21 

 
 

 
 

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

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

 

กรอกขอ้มลูตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยืน่ขอวซีา่เขา้ยโุรป 

หากมรีายละเอยีดใดๆ ทีไ่มเ่หมอืนกบัความเป็นจรงิหรอืไมเ่หมอืนกบัตอนน าเอกสารสง่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทาง

ศนูยย์ืน่หรอืสถานทตูขออนญุาตเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มลูในระบบออนไลน ์และ

เสยีคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ใหม ่

กรณุากรอกใหค้รบถว้น อยา่ปลอ่ยวา่งไว ้อาท ิเกษยีณ / แมบ่า้น / อาชพีอสิระ /  

ไมไ่ดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาตอ่ เป็นตน้ กรณุาระบมุาใหเ้รยีบรอ้ย 

(กรณุาใชแ้บบฟอรม์นีแ้ละกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดในการสะกดตวัอกัษรและเพือ่ให้

เกดิความสะดวกตอ่การท าเอกสารออนไลนต์อ่ไป) 

 

1.  ชือ่-สกลุ (ภาษาไทย).......................................................................................................................... 

 

 ชือ่-สกลุ (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 ชือ่-สกลุเดมิ กรณีมกีารเปลีย่นชือ่หรอืชือ่-สกลุเดมิ หรอืนามสกลุเดมิกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย).....................................................  (ภาษาองักฤษ)......................................................... 

     หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ................................................  วันเดอืนปี เกดิ .............................................. 

     วันออกหนังสอืเดนิทาง ..................................... วันหมดอายหุนังสอืเดนิทาง ............................................ 

     สถานทีเ่กดิ .......................................... หมายเลขบตัรประชาชน ........................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ........ แตง่งานจดทะเบยีน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 

 

3.   กรณีทา่นทีแ่ตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไมก่ต็าม กรณุากรอกรายละเอยีดของ คูส่าม-ีภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ชือ่-นามสกลุ.................................................................................................................... 

      วันเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานทีเ่กดิ สาม-ีภรรยา ..................................... 

4.  ทีอ่ยูปั่จจบุนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ)........................................................................................... 

    ....................................................................................................... รหัสไปรษณีย ์............................. 
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     ทีอ่ยูปั่จจบุนัปัจจบุนั หากเหมอืนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 

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

     รหัสไปรษณีย ์....................................................โทรศพัทบ์า้น .............................................................. 

 โทรศพัทม์อืถอื .................................................อเีมลล ์.................................................................  

5.  ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ)....................................................................................... 

 (กรณุาแจง้ดว้ยวา่ กจิการทีท่ านัน้เกีย่วกบัอะไร ดา้นใด ..............................................................................) 

 กรณีประกอบอาชพีอสิระ (กรณุาแจง้ลักษณะการงานและทีอ่ยูท่ีท่ างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน / สถาบนัศกึษา (ภาษาองักฤษ) ................................................................................... 

 .....................................................................................................  รหัสไปรษณีย ์............................. 

 ต าแหน่งหนา้ที ่(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................. 

 โทรศพัท.์...........................................  หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้ม)ี................................. 

 

6. กรณีศกึษาอยู ่กรณุาแจง้ระดับชัน้หรอืระดับการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................... 

 กรณีในระดับอดุมศกึษา กรณุาแจง้คณะและวชิาหลกัทีศ่กึษา (ภาษาองักฤษ) ................................................. 

7.  ชือ่บคุคลทีร่ว่มเดนิทางไปดว้ย................................................................................................................ 

 ความสมัพันธก์บัผูเ้ดนิทางรว่มครัง้นี ้(ระบ)ุ................................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดนิทางเขา้ยโุรปใน 3 ปีทีผ่า่นมาหรอืไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบวุันที)่ 

    ตัง้แตว่ันที.่..................................... ถงึวันที.่........................................รวม........... วัน 

   

   ทา่นเคยไดรั้บการสแกนนิว้มอืหรอืไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

   กรณีทีท่า่นเคยไดรั้บการสแกนนิว้แลว้ กรณุาระบวุันที ่............................................................... 

   กรณีทีท่า่นเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ใน 3 ปีทีผ่า่นมา ทา่นไดว้ซีา่เชงเกน้จากประเทศใด ............................................  

 

9.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบเุหตผุลในการถกูปฏเิสธ 

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางดว้ยตวัทา่นเองหรอืไม ่  ........ ตัวเอง   ......... มผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 
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(กรณีทีม่ผีูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบผุูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบคุวามสมัพันธแ์ละเดนิทางดว้ยกนัหรอืไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคอื ................................................................................................................. 

ความสมัพันธก์บัทา่น ................................................................................................................................ 

 

เดนิทางดว้ยกนักบัทา่นหรอืไม ่  ........ เดนิทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ยกนั 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++ 

โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
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7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


