
 
 
 
 
 

 

 

 

>>>> EUROPE IN LOVE  ITALY 
SWITZERLAND FRANCE  9D6N <<<< 

อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส 9วนั6คนื 
มลิาน เวนสิ ลเูซริน์ แองเกลเบริก์ ดจิอง 

ปารสี 
เดนิทางโดยสายการบนิระดบัโลก Etihad airways 

** ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่และคา่บรกิารแลว้ ** 

 



 
 
 
 
 

 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ – ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอ
มเิรตส ์

2  
ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี– นครวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์- กรงุโรม 
– โคลอสเซยีม – ประตชูยัคอนสแตนตนิ – จตรุสัโรมนั – นํา้พเุทรวี ่– บนัไดสเปน – 
เมอืงฟลอเรนซ ์- สะพานปอนเต เวคคโิอ – จตัรุสัชกินอเรยี 

3  หอเอนเมอืงปิซา่ – หอเอนปิซา่ – จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกล ี- เมสเตร 

4  เมสเตร – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– เกาะเวนสิ - จตัรุสัซานมารโ์ค – มลิาน  -  มหาวหิาร
ดโูอโม ่- Galerie Victor Emmanuel 

5  แองเกลเบริก์ - น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ - เมอืงลเูซริน์ - Lion Monument - 
สะพานไมช้าเปล-ทะเลสาบลเูซริน์ - ช็อปป้ิงยา่น Old Town 

6  กรงุเบริน์ - Clock Tower - Einstein House – บอ่หมสีนํีา้ตาล- Town Hall – 
เมอืงดจิอง 

7  ดจิง – กรงุปารสี – หอไอเฟล -  จตัรุสัคองคอรด์ – ถนนสายโรแมนตกิช็องเอลเิซ ่– 
ประตชูยั 

8  ทา่อากาศยานปารสี ชารล์  เดอ โกลล ์– ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี

9  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

24 Mar - 01 Apr 2019 59,900  59,900 59,900 29,950 13,500 

08 - 16 Apr 2019  69,900  69,900 69,900 34,950 13,500 

24 Apr - 02 May 2019 65,900  65,900 65,900 32,950 13,500 

15 - 23 May 2019  59,900  59,900 59,900 29,950 13,500 

 

 



 
 
 
 
 

 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ – ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอ
มเิรตส ์

17.00  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโซน Q เคานเ์ตอรส์ายการบนิ ETIHAD 
AIRWAYS (EY) โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษิทัคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้น
เอกสารออกบตัรทีน่ ัง่โหลดสมัภาระ 

20.10  ออกเดนิทางสูท่า่อากาศทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีเทีย่วบนิที ่EY401 

 

วนัที ่2 
ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี– นครวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์- กรงุ
โรม – โคลอสเซยีม – ประตชูยัคอนสแตนตนิ – จตรุสัโรมนั – นํา้พเุทรวี ่– 
บนัไดสเปน – เมอืงฟลอเรนซ ์- สะพานปอนเต เวคคโิอ – จตัรุสัชกินอเรยี 

00.05  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอาบดูาบี ้ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

02.40  ออกดนิทางสู ่กรงุโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่
EY085 

06.20  เดนิทางถงึทา่อากาศยาน เลโอนารโ์ด ดา วนิช-ีฟีอมูชีโีน กรงุโรม ประเทศอติาล ี
(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวก
ในการนัดหมายเวลา) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และพธิกีารทางศลุกากร ให ้
นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่นครวาตกินั Vatican City ซึง่เป็นรัฐอสิระ มี
ขนาดเล็กมากเพยีง 250 ไรแ่ละเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิ 
เป็นเมอืงแหง่ศาสนจักรและทีป่ระทบัของพระสนัตะปาปา ประมขุสงูสดุแหง่ศาสนา หรอื
ทีเ่รยีกสัน้ๆ วา่“โป๊ป” นําทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์St.Peter 
Basilica แหง่นครรัฐวาตกินั ทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยคุเรเนซองส ์ใชเ้วลาสรา้งถงึ 150 
ปี และยงัไดร้บัการตกแตง่อยา่งโออ่า่และหรหูรา ดา้นหนา้มหาวหิารเป็นลานกวา้ง
เรยีกวา่ St.Peter’s Square ประกอบไปดว้ยน้ําพ ุ2 ดา้น และเสาโอเบลกิส ์1 ตน้ 
ลอ้มรอบไปดว้ยเหลา่เทพเทวาบนหลงัคาและกําแพงสงู(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้ 
Vatican Museum และ Sistine Chapel ) นําทา่นสู ่กรงุโรม (Rome) เมอืง
หลวงของประเทศอติาล ีกรงุโรมเป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของแควน้ลาซโีอ
และประเทศอติาลจีา้ มคีนอาศยัประมาณ 2.5 ลา้นคนแน่ะ ถอืเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีส่วย
และน่าไปทีส่ดุอกีเมอืงหนึง่ของอติาลเีลยละ่คะ่ มปีระวตัศิาสตรย์าวนานมากกวา่ 2,800 
ปี ทัง้สถาปัตยกรรม ประตมิากรรม สถานทีเ่ทีย่วตา่งๆ คลกุเคลา้ความคลาสสคิสไตล ์
นําทา่นสูช่ ืน่ชมกบัสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรแ์หง่ความยิง่ใหญ ่นําทา่นสมัผสั
ความยิง่ใหญ ่1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกที ่โคลอสเซีย่ม (Colosseum) (ถา่ยรปู
ดา้นนอก) เป็นสนามกฬีากลางแจง้ขนาดใหญต่ัง้อยูใ่จกลางกรงุโรม เริม่สรา้งขึน้ ใน
สมยัจักรพรรดเิวสปาเซยีนแหง่อาณาจักรโรมนั  และสรา้งเสร็จ ในสมยัของจักรพรรดิ
ตติสัในครสิตศ์ตวรรษที1่ หรอืประมาณปี ค.ศ.80 อฒัจันทรเ์ป็นรปูวงกลมกอ่ดว้ยอฐิและ
หนิทรายวดัโดยรอบไดป้ระมาณ 527เมตร สงู 57เมตร ใกล ้ๆ กนันัน้เป็น ประตชูยั
คอนสแตนตนิ (Arch of Constantine) ถอืวา่เป็นมรดกสําคญัของประเทศอติาลอีกี
ทีห่นึง่ โดยสรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึชยัชนะของกรงุคอนสแตนตนิ เป็นซุม้ประตทูีใ่หญท่ีส่ดุ
ของโรมนัมคีวามสงูถงึ 21เมตร จากนัน้ชมและถา่ยรปู จตัรุสัโรมนั (Roman 



 
 
 
 
 

 

Forum) ซึง่อยูใ่กล ้ๆ กนักบัโคลอสเซีย่ม จัตรัุสโรมนัถอืวา่เป็นศนูยก์ลางดา้นตา่งๆ 
จากนัน้นําทา่นชม นํา้พเุทรวี ่(Trevi Fountain) ซึง่มรีปูปัน้ของเทพเจา้เนปจนูตัง้
โดดเดน่อยูก่ลางน้ําพ ุเป็นหนึง่ในสญัลกัษณท์ีสํ่าคญัของกรงุโรม เป็นสถานที่
นักทอ่งเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่งทายตามเรือ่งราวจากภาพยนตรเ์รือ่ง Three Coins in 
The Fountain จากนัน้นําทา่น  ชมและถา่ยรปูบรเิวณยา่น บนัไดสเปน (Spanish 
steps) เป็นบนัไดทีก่วา้งทีส่ดุและยาวทีส่ดุในทวปียโุรป ถกูเรยีกชือ่ตามสถานฑตู
สเปน ซึง่ตัง้อยู ่ณ บรเิวณนัน้ ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที1่) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางไปยงั เมอืงฟลอเรนซ ์(Florence) หรอื เมอืงฟีเรนเซ (Firenze) 
ทีไ่ดรั้บเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 
ระยะทาง275 กม. (4ชม.) อดตีเมอืงทา่เรอืชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน จากนัน้นํา
ทา่นชมสะพานปอนเต เวคคโิอ (Ponte Vecchio) สะพานเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง 
เป็นสะพานเดยีวของฟลอเรนซท์ีร่อดพน้การทาลายจากชว่งสงครามโลกมาได ้ทอด
ขา้มแมน้ํ่าอารโ์น ซึง่อดตีเป็นแหลง่ขายทองคําทีเ่กา่แกข่องฟลอเรนซแ์ละยงัคงอนุรักษ์
บรรยากาศแบบดัง่เดมิไวไ้ดอ้ยา่งด ีชมทศันยีภาพของตวัเมอืงทีม่แีมน้ํ่าอารโ์น ไหล
ผา่นนครทียั่งคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณไวอ้ยา่งน่าชืน่ชม สะพานเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้
เพือ่ใชใ้นการสญัจรขา้มแมน้ํ่าอารโ์น บนสะพานนัน้เป็นทีต่ัง้ของอาคารรา้นคา้ ซึง่เป็น
ตวัแทนจําหน่ายงานศลิปะ อญัมณี และของทีร่ะลกึจํานวนมากอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
ของทีร่ะลกึ ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จตัรุสัชกินอเรยี (piazza della signoria) เป็น
จัตรัุสสวยงามดว้ยประตมิากรรมมากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยูด่า้นหนา้ของพระราชวงัเวคคิ
โอ เชน่ รปูแกะสลกัเพอรซ์อิสุ วรีบรุษุกรกีโบราณตอนบัน่คอเมดซูา่ รปูแกะสลกัเฮอรค์วิ
ลสี และรปูสลัก  the Rape of the Sabine Women ถา่ยรปูดา้นหนา้ ปาลาซโซ เวคคิ
โอ Palazzo Vecchio หรอื Old Palace พระราชวงัเกา่แกใ่นเมอืงฟลอเรนซ ์สรา้ง
สําเร็จในปี ค.ศ.1322 มสีญัลกัษณ์คอืหอระฆงั Campanile ในอดตีใชเ้ป็นสถานทีแ่จง้
ขา่วสารใหก้บัชาวเมอืง ทางการจะตรีะฆงัสง่สญัญาณ หากมไีฟไหม,้น้ําทว่ม, ขา้ศกึ
โจมต ีฯลฯ ถอืเป็นสถานทีป่ระวตัศิาสตรสํ์าคญัของฟลอเรนซ ์

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) หลงัรบัประทานอาหาร นําทา่นเขา้
สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: พกั Bestwestern Plus CHC Florence 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่น
เดนิทาง) 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

วนัที ่3 หอเอนเมอืงปิซา่ – หอเอนปิซา่ – จตัรุสักมัโป เดย ์มริาโกล ี- เมสเตร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3)  

นําทา่นเดนิทางไปยงั เมอืงปิซา่ Pisa (ระยะทาง 86 กม./ 1.30 ชม.) อดตีเมอืงทา่เรอื
ชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนและเป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซา่ นําทา่นชม จตัรุสักมัโป 
เดย ์มริาโกล ี(Miracle Squae) หรอื จตัรุสัดโูอโม ่Piazza del Duomo หรอืทุง่
มหศัจรรย ์เป็นบรเิวณทีล่อ้มรอบดว้ยกําแพงใจกลางเมอืงปิซา่ และเป็นทีต่ัง้ของมหา
วหิารเกา่แกท่ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุ ทีต่ัง้ของโบสถด์โูอโมแ่หง่ปิซา่ (Duomo di Pisa), หอ
บพัตสิ (Baptistery) และนําทา่นชมถา่ยรปู 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก หอเอนปิซา่ 
(Leaning Tower of Pisa) ใหท้า่นเดนิเลน่ ถา่ยรปูกบัหอเอนปิซา่ทีส่รา้งขึน้เพือ่
เป็นหอระฆังแหง่วหิารประจําเมอืง แตเ่พยีงการเริม่ตน้ของการสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 ก็
เกดิการทรดุตวัและตอ้งหยดุการกอ่สรา้งจนถดัมาอกีรว่ม 100 ปี ถงึไดส้รา้งตอ่จนเสร็จ
สมบรูณ์และยงัเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูนเ์รือ่งแรงโนม้ถว่งของโลก และการตก
ของวตัถดุว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) 

จากนัน้ นําทา่นขึน้รถคนัเดมิเพือ่เดนิทางสู ่เมสเตร (Mestre) (ระยะทาง 321 กม. /4
ชม.) เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต เป็นแควน้ทีม่คีวามมัง่คัง่และเป็นแหลง่ทีม่ี
อตุสาหกรรมเยอะทีส่ดุในประเทศอติาล ีเป็นอกีหนึง่แควน้ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทาง
มามากอกีแหง่หนึง่ โดยมนัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืน เฉลีย่ไมตํ่า่กวา่ 60 ลา้นคนในทกุๆปี 
รวมถงึยงัมรีา้นขายสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําของโลกอกีมากมาย อกีทัง้ยงัมจีัตรุสัทีม่ี
แลนดม์ารก์เกา่แก ่สมัผสัไดถ้งึความงดงามของอาคารประวัตศิาสตรแ์ละวฒันธรรม
อติาลใีนแบบดัง้เดมิ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5)  

ทีพ่กั: Novotel venezia Mestre Castellana 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

วนัที ่4 เมสเตร – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– เกาะเวนสิ - จตัรุสัซานมารโ์ค – มลิาน  -  มหา
วหิารดโูอโม ่- Galerie Victor Emmanuel 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้Tronchetto Pier เป็นทา่เรอืทีม่เีรอืบรกิารใน
การเดนิทางไปในทีต่า่ง ๆ ของเมอืง เพือ่ชมทวิทศันธ์รรมชาตขิอง 2 ฝ่ังคลองโดยทาง
เรอื นับเป็นเมอืงทีค่ลองมากกวา่ถนนอกีเมอืงหนึง่ของโลก นําทา่นน่ังเรอืสู ่เกาะเวนสิ 
(Venice Island) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เมอืงเวนสิไดรั้บฉายาวา่ ราชนิแีหง่ทะเลเอ
เดรยีตกิ (Queen of the Adriatic) เมอืงแหง่สายน้ํา เมอืงแหง่สะพานและเมอืงแหง่
แสงสวา่ง ถกูสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆจํานวนมากเขา้ดว้ยกนัในบรเิวณ
ทะเลสาบเวนเิทยี ซึง่เป็นสวนหนึง่ของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็น
เมอืงทีใ่ชค้ลองในการคมนาคมมากทีส่ดุชมความสวยงามของ จตัรุสัซานมารโ์ค 
(Piazza San Marco หรอื Saint Mark Square) เป็นจตัรัุสกลางเมอืงเวนสิ ทีข่ ึน้
ชือ่วา่สวยทีส่ดุแหง่หนึง่ในอติาล ีลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรมอนังดงาม อาท ิโบสถเ์ซนต์
มารก์ (St. Mark’s Basilica) เดมิทีเ่ป็นโบสถส์ว่นตวัของผูค้รองเมอืงในสมยันัน้ 
พระราชวงัดอจส ์(Doge’s Palace), ลโีอเน ่(Lione) รปูปัน้สงิโตตวัใหญต่ดิปีก
พรอ้มถอืหนังสอื ซึง่ถอืเป็นสญัลกัษณ์ประจาเมอืงเวนสิ เดนิชมตวัเมอืงจนถงึสะพาน
รอิลัโต เป็นสะพานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเวนสิและเป็นสะพานแรกทีข่า้ม Grand Canal 
(คลองแกรนดค์าแนล) ชมสะพาน Bridge of Sighs สะพานสะอืน้ หรอืบางคน
เรยีกวา่ "สะพานแหง่การทอดถอนใจ” ซึง่ทอดขา้มดา้นหลงัวงัของผูป้กครองเวนิ
สในอดตี ไปยงัคกุทีอ่ยูอ่กีฟากฝ่ังคลอง วา่กนัวา่สะพานแหง่ นีค้อืจดุหายใจเฮอืก
สดุทา้ยแหง่อสิรภาพของเหลา่นักโทษ และคกุแหง่นีเ้องเป็นทีค่มุขงันักรักกระเดือ่งนาม
คาสโนวา่ ในตํานานเลา่วา่การจบูบนเรอืกอนโดลา่ใตส้ะพานแหง่นีจ้ะนําไปสูค่วามรักนิ
รันดร ์นับเป็นหนึง่ในจดุทีโ่รแมนตกิทีส่ดุจดุหนึง่ในเวนสิอสิระใหท้า่นเดนิชมความโร
แมนตกิของเกาะแหง่นี ้หรอืทา่นยงัสามารถสมัผสัประสบการณ์ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ชม
ความงามของเกาะเวนสิ (ไมร่วมในคา่ทวัร)์ เพือ่ใหท้า่นไดม้เีวลาสมัผัสบรรยากาศ
ของเกาะเวนสิอยา่งเต็มอิม่ อสิระอาหารมือ้กลางวนัตามอธัยาศยัใหท้า่นไดเ้ลอืก
ทานของอรอ่ยๆ อาหารพืน้เมอืงไดต้ามอธัยาศยั 

นําทา่นเดนิทางกลับสูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้ จากนัน้นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทาง
สู ่กรงุมลิาน (Milan)(ระยะทาง 264 ก.ม./ใชเ้วลา 4 ชม.) เมอืงใหญเ่ป็นอนัดบัสอง
รองจากกรงุโรม ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของประเทศอติาล ีเมอืงมลิาน หรอืทีค่นอติาเลยีน
เรยีกวา่ มลิาโน ่(Milano) เป็นเมอืงหลวงทางแฟชัน่ของโลกแขง่กบัปารสีในประเทศ
ฝรัง่เศส เป็นศนูยก์ลางทางธรุกจิของอติาล ีนอกจากนัน้ยงัมภีาพวาดเฟรสโกท้ีม่ี
ชือ่เสยีงโดง่ดงั และโรงละครโอเปรา่อนัลอืชือ่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที7่) 

จากนัน้นําทา่นถา่ยภาพดา้นนอก มหาวหิารดโูอโม ่(Milan Duomo) มหาวหิารที่
สรา้งดว้ย  สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ จดัวา่เป็นมหาวหิารทีม่คีวามใหญโ่ตเป็นอนัดบัสาม
ของโลก เริม่สรา้งในปี ค.ศ.1386 แตก่วา่จะแลว้เสร็จใชร้ะยะเวลารวมกวา่ 400 ปี ดา้น



 
 
 
 
 

 

นอกมหีลงัคายอดเรยีวแหลมทีทํ่าจากหนิออ่นจํานวน 135ยอด และมรีปูปัน้หนิออ่นจาก
สมยัตา่งๆ กวา่ 2,245ชิน้ โดยยอดหลงัคาทีส่งูทีส่ดุ มรีปูปัน้ทองขนาด 4เมตร ของพระ
แมม่าดอนน่าเป็นสงา่อยู ่ จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัของ
โลก อาทเิชน่ LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล 
(Galerie Victor Emmanuel) (รา้น Prada รา้นแรกของโลก) และทา่นสามารถ
ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึจากดา้นในซึง่เป็นอาคารกระจกทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม 

เย็น  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8) หลงัรับประทานอาหาร นําทา่นเขา้สูท่ี่
พัก 

ทีพ่กั: IH Hotels Milano St.John 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่5 แองเกลเบริก์ - น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ - เมอืงลเูซริน์ - Lion Monument - 
สะพานไมช้าเปล-ทะเลสาบลเูซริน์ - ช็อปป้ิงยา่น Old Town 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9)  

เดนิทางสู ่เมอืงแองเกลิเบริก์ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์(ระยะทาง 249 ก.ม./ใชเ้วลา 
3.30 ชม.)  เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่นเขาสงู อยูใ่นรัฐออบวลัเดนิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จดุสงูสดุในพรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขา
ทติลสิมคีวามสงูประมาณ 3,020 เมตร เหนอืระดบัน้ําทะเลปาน กลาง เมอืงแองเกลิ
เบริก์ เป็นทีต่ัง้ของสถานกีระเชา้โรแตร ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (มือ้ที1่0) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ (Titlis) ทา่นจะไดส้มัผสักบักระเชา้ทรง
กลมทีเ่รยีกวา่ โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ทีจ่ะหมนุรอบๆ ทีท่า่นสามารถดวูวิได ้360องศาใน
ขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ทา่นจะไดข้ึน้ชมทศันยีภาพทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์ 
ชมถํา้แข็งทีส่วยงาม และเดนิเลน่ถา่ยรปูหรอืเลน่หมิะบนยอดเขา และชมสะพาน
แขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการทอ่งเทีย่วบนยอด
เขาทติลสิ สะพานมคีวามยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อสิระ
ใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศยั จากนัน้นําทา่นน่ังเคเบิล้คารล์งมาทีส่ถานดีา้นลา่งและ
เดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne) (ระยะทาง 35 ก.ม./ใชเ้วลา 45 นาท.ี)เมอืง
ทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและ
ขนุเขา 



 
 
 
 
 

 

จากนัน้พาทา่น ชมสงิโตหนิแกะสลกั (Lion Monument) ทีแ่กะสลกับนผาหนิ
ธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณรําลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิที ่เกดิจาก
การปฏวิัตใินฝรัง่เศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มี
ความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน้ํ่ารอยส ์(Reuss  River) อนังดงามซึง่เป็น
เหมอืนสญัลกัษณ์ของเมอืงลเูซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้ง
ขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ
ตลอดแนวสะพาน ถา่ยรปูและชมบรรยากาศที ่ทะเลสาบลเูซริน์ (Lucern Lake) 
หรอือกีชือ่ทีเ่รยีกวา่ ทะเลสาบสีแ่ควน้แดนป่าไม ้(Lake of the four forest cantons) 
อยูบ่รเิวณปากแมน้ํ่ารอยซ ์ไดช้ือ่วา่เป็นสถานทีส่วยทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์จากนัน้ให ้
ทา่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิบรเิวณยา่น Old Town เชน่ ชอ็คโกแลต, 
เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็น
ตน้  อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั พือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั : พกั Holiday inn express Neuenkirch 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่น
เดนิทาง) 

 

วนัที ่6 กรงุเบริน์ - Clock Tower - Einstein House – บอ่หมสีนํีา้ตาล- Town Hall – 
เมอืงดจิอง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่11) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูํ กรงุเบริน์ (Berne) (ระยะทาง 113 กม./ใชเ้วลา 2 ชม.)นคร
หลวงอนั งามสงา่ของประเทศ และเป็นเมอืงมรดกโลกอนัล้ําาคําทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์มาสู ่
ปัจจบุนั เบริน์ ถกูสรา้งขึน้ในยคุกลางของยโุรป องคก์ารยเูนสโก ้ประกาศให ้สว่นหนึง่
ของเบริน์เป็นเมอืงมรดกโลก ชม หอนาฬกิา (Clock Tower) ทีม่หีนา้ปัดขนาดใหญํ 
มลีกัษณะเป็นประตโูบราณตัง้ครอ่มอยูค่ร ึง่ถนนถดัจากหอนาฬกิาไป เดนิไปชมสกัพักก็
จะถงึบา้นไอนฺสไตน ์สมัพัทธภาพ' สงัเกตงา่ยๆ บนหนา้ตา่งบา้นชัน้ 2 มรีปูเขาตดิอยู ่
จากนัน้แวะไปชม บอ่หมสีนํีา้ตาล (Bear Pit) เมือ่มาถงึเมอืงนี ้กต็อ้งแวะเขา้มาชม 
เจา้หมกีอ่น ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของกรงุเบริน์ ทีว่า่สญัลกัษณข์องกรงุเบริน์กเ็พราะวา่ มี
ประวตัคิวามเป็นมาเกา่แก ่ตัง้แตส่มยัผูค้รองเบริน์ในยคุนัน้ไดอ้อกลา่สตัว ์สตัวต์วัแรกที่
ลา่ได ้คอืหม ีเพราะวา่สถานทีต่ัง้อยูก่อ่นเขา้เมอืง และบางวันกอ็าจจะมผีูด้แูลหม ีนําหมี
ออกมาใหช้ม ความน่ารักของหมใีนชว่ง ฤดรูอ้น และ ฤดหูนาว และแวะถา่ยรปูกบั
Town Hall ทีส่รา้งขึน้ในแบบ Burgundian สไตลโ์กธคิตอนปลาย ปัจจบุนัใชเ้ป็นที่
ทํางานของนายกเทศมนตรปีระจํามลรฐัเบริน์ 



 
 
 
 
 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่2) 

บา่ย  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดจิอง (Dijon) (ระยะทาง 252 ก.ม./ใชเ้วลา 3.45 
ชม.)  ประเทศฝร่ังเศส อดตีเมอืงหลวงแหง่แควน้เบอรก์นัด ีผา่นทุง่ราบอนักวา้งใหญ่
แหลง่ผลติมสัตารด์ชือ่ดงั อกีทัง้ยังมชีือ่เสยีงในการผลติไวนช์ัน้เลศิอกีดว้ย ผา่นชม
อาคารบา้นเรอืนสมยัเรอเนสซองส ์โบสถแ์ละวหิารเกา่แกใ่นสมัยยคุกลาง ซึง่มจีดุเดน่
คอื การมงุหลงัคาดว้ยกระเบือ้งสแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่13)  

ทีพ่กั: Ibis Styles Dijon Central 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่น
เดนิทาง) 

 

วนัที ่7 ดจิง – กรงุปารสี – หอไอเฟล -  จตัรุสัคองคอรด์ – ถนนสายโรแมนตกิช็องเอลิ
เซ ่– ประตชูยั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่14) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูก่รงุปารสี (Paris) (ระยะทาง 321 ก.ม./ใชเ้วลา 4 ชม.)มหา
นครปารสี เมอืงหลวงของประเทศฝรัง่เศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ ตดิอนัดบั 1 
ใน 10 ของโลกทีนั่กทอ่งเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ ปัจจบุนักรงุปารสีเป็นหนึง่ใน
ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมทีล้ํ่าสมยัแหง่หนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิล
ของ การเมอืง การศกึษา บนัเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหก้รงุปารสี
เป็นหนึง่ในเมอืงทีสํ่าคญัทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่5) 

นําถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบักบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณท์ีโ่ดดเดน่สงู
ตระหงา่นคูน่ครปารสี ดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณ
จัตรัุสทรอคคาเดโร ่นําทา่นสูจ่ตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้
หลยุสท์ี ่16 และพระนางมารอีงัตวัเนต ถกูตดัสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมยัปฏวิตั ิ
ฝรัง่เศส นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนสายโรแมนตกิช็องเอลเิซ ่(Champs Elysees) ซึง่
ทอดยาวจากจัตรัุสคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยั  นโปเลยีน นําชมและถา่ยรปูคูก่บั 
ประตชูยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณ์แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโป
เลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี ค.ศ.1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้
เสร็จในปี ค.ศ.1836 จนสมควรแกเ่วลา ไดเ้วลาชอ้ปป้ิง นําทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่ถนนชอ็ง
เอลเิซ ่ถนนสายแฟชัน่ทีม่ชี ือ่เสยีงของปารสี เป็นยา่นการคา้ทีป่ระกอบไปดว้ยโรงละคร 



 
 
 
 
 

 

คาเฟ่ และรา้นคา้หรหูรา แบรนดเ์นม มากมาย สองขา้งทางมตีน้เชสตนั์ด ทีไ่ดรั้บการ
ตกแตง่อยา่งสวยงามและปลกูเรยีงรายเป็นระเบยีบ ถนนสายนีไ้ดรั้บการขนามนามวา่
เป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัด
หมาย(อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั) 

ทีพ่กั: Best Western Plus Paris Velizy 4*  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่น
เดนิทาง) 

 

วนัที ่8 ทา่อากาศยานปารสี ชารล์  เดอ โกลล ์– ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่16)  

04.15  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์(ระยะทาง 25
ก.ม./ใชเ้วลา 45 นาท)ี 

07.15  เดนิทางถงึสนามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์ใหท้า่นมเีวลาในการทําคนื ภาษี (Tax 
Refund) และเลอืกซือ้สนิคา้ใน รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

10.15  เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยาน อาบดูาบี ้โดยสายการบนิ Etihad airway เทีย่วบนิที ่
EY032 

19.50  ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีแวะรอเปลีย่นเครือ่ง  

21.40  เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสายการบนิ Etihad airways 
เทีย่วบนิที ่EY402 

 

วนัที ่9 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  

06.45  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

 

หมายเหต ุ



 
 
 
 
 

 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้

ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยงัประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร 

- กรณุาชาํระมดัจําและคา่วซีา่ ทา่นละ 25,000 บาท  

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

- ถา่ยรปู/สแกน สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรบัยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ย
โปรแกรมทวัร)์ จัดสง่บรษัิทฯ เพือ่ทําการสง่ชือ่ยืน่คํารอ้งขอรับควิวซีา่ ภายใน 3 วนั หลงัจากทา่นชาํระ
เงนิมดัจําคา่ทวัร ์

**สาํคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ
นบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั และจาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมต่ํา่
กวา่ 3 หนา้) กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทั มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณี
พาสปอรต์หมดอาย ุและนําสง่ใหก้บับรษิทัฯ พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการชําระเงนิมดัจาํคา่ทวัร ์

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และใน
ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



 
 
 
 
 

 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ป
เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักกระเป๋า สายการEtihad airways จาํกดักระเป๋า 1ชิน้ นํา้หนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึน้
เครือ่งได ้7กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 
และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ 

6. คา่ทวัรร์วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารแลว้ (กรณีลกูคา้มวีซีา่เชงเกน้อยูแ่ลว้ หักคา่วซีา่ออก
จากคา่ทวัร ์2,200บาท) 

7. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสาํหรบัผูเ้ดนิทางไป
ตา่งประเทศ กบั MSIG แบบแผนประกนัภยัแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ 
ดงันี ้

- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ

          ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

          ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ1-14 ปีบรบิรูณ ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

          ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ ์ วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกนัทีม่อีาย ุ1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผู ้
เอาประกนัทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทยผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย1ุ-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผู ้
เอาประกนัทีม่อีาย ุ   76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

          ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นีก้ารทําประกนั
นีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธรุกจินําเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษัิทนําเทีย่ว ทําประกนัเฉพาะ
อบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิ
จากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่

บรษัิทฯ 



 
 
 
 
 

 

8.คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายสหภาพยโุรป ไมอ่นุญาตให ้
พนักงานขบัรถทํางานเกนิ 12 ชม./วนั) 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็น
ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็) 

4. คา่ภาษนํีา้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกต ัว๋เครือ่งบนิ และ
ไดท้าํการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 50 EURO ตอ่ทรปิ 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง
บรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจาํต ัว๋
เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้)/คา่มดัจําแลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 



 
 
 
 
 

 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 
20วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ.การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบั
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางไดจ้าก
บรษัิทประกนัทัว่ไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัดไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นัน้ 

14. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

เอกสารในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้(ประเทศอติาล)ี 
ระยะเวลาดาํเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัทาํการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ 
สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 



 
 
 
 
 

 

โปรดดาํเนนิการตามคาํแนะนําของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีาร
เปลีย่นแปลงขอ้กาํหนดเงือ่นไข รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ําหรบัยืน่คาํรอ้งขอวซีา่อยู่

เป็นประจาํ 

1.  พาสปอรต์ โดยมอีายไุมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวนัหมดอาย ุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึ
ประเทศไทย และมจํีานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายุ
ไมเ่พยีงพอ กรณุาดําเนนิการทําพาสปอรต์เลม่ใหม ่กอ่นจัดสง่ใหก้บัเจา้หนา้ท)ี หากผูส้มคัรเคยไดรั้บวี
ซา่เชงเกน้ กรณุาจัดสง่หลกัฐานใหก้บัทางบรษัิททวัร ์เพือ่นําไปแสดงตอ่สถานทตู 

2.  รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จาํนวน2ใบ รปูถา่ย
มอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน หา้มตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดบั,หา้มใสค่อนแทค
เลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่น ัน้ 

3. เอกสารสว่นตวั (ถา้ม)ี 

- สําเนาบตัรประชาชน/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย)  

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทา่นจําเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็น
ภาษาองักฤษ ดงันี ้

      - สําเนาทะเบยีนสมรส/สําเนาทะเบยีนหยา่/สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

      - สําเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น)  

กรณีเด็กอายตุํา่กวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปล
เป็นภาษาองักฤษ ดงันี ้

      - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร  

กรณีเด็กอายตุํา่กวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็น
ภาษาองักฤษ ดงันี ้



 
 
 
 
 

 

      - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร 

      - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้ง
มหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมี
หนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดา จะตอ้งมี
หนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกบับคุคลทีส่าม พรอ้มกบัยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทาง
ใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีสํ่านักงานเขต/อําเภอตามหลกัฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของ
ทา่น (พรอ้มแนบสําเนาพาสปอรต์/สําเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอําเภอหรอื

ผูอํ้านวยการเขต ลงนามและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวนันดั
หมายทีเ่ด็กแสดงตวัยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จาํเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตวัพรอ้มกบั
บตุร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ ีร่บัยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ 

และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. 1. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการทาํงาน ทีท่าํงานปจัจบุนั (เอกสารมอีาย ุ30 วนั กอ่นยืน่
คํารอ้งขอวซีา่) 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิททีท่า่น
ทํางานปัจจบุนั โดยระบตํุาแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วนั เดอืน ปี ทีเ่ริม่ทํางาน, และชว่งเวลาทีข่อลา
งานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลบัมาปฏบิตังิานตามปกติ
หลงัครบกําหนดวนัลา พรอ้มประทบัตราบรษัิท และลงนามผูม้อํีานาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจาก
หน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชสํ้าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจด
ทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), (คดัสําเนาไมเ่กนิ 90 วนั พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองฉบบัจรงิจากสถาบนัการศกึษาเทา่นัน้ สถานทตู
ไมรั่บพจิารณาบตัรนักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วนั กอ่น
ยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลกัฐานการเงนิของ
ตนเองหรอืสาม ีในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกนักบัสาม ีจําเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ี
(Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกลุ วัน เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมาย
ชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

4.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทัว่ไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธรุกจิขาย
สนิคา้ออนไลน ์ฯลฯ จําเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการทํางาน แหลง่ทีม่า
ของรายได ้พรอ้มแนบหลกัฐานหรอืเอกสารประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็น
ตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 



 
 
 
 
 

 

5.  หลกัฐานการเงนิ 

5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยต์วัจรงิ หรอืสําเนาสมดุบญัชเีงนิ
ฝากประจําสว่นตวั ยอ้นหลัง 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมดุบญัชขีองทา่นใหถ้งึปัจจบุนัดว้ย) ควรเลอืก
เลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํา่เสมอ และมจํีานวนไมตํ่า่กวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิ

เพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลํิาเนา 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ตอ้งเขยีนหนังสอืรับชีแ้จงความสมัพันธ ์(Sponsot Letter) ) 
พรอ้มแนบหนังสอืรับรองการเงนิ สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยท์ีม่รีายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั 6 

เดอืน (กรณุาเลอืกบญัชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบญัชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สมํา่เสมอ) 

ท ัง้นี ้ผูท้ ีส่ามารถสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา / พี-่นอ้งทอ้ง
เดยีวกนั สายเลอืดเดยีวกนัเทา่น ัน้!! กรณุาระบ ุชือ่-สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาองักฤษ 

และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยไ์มส่มบรูณ ์(Bookbank) หรอืมปีระวตักิารเดนิ
บญัชไีมค่รอบคลมุตามเงือ่นไขทีก่าํหนด ทา่นจาํเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ทีอ่อก

จากธนาคารเทา่น ัน้ (Bank Statement) 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ภายใน 1-2 วนั กอ่นวนันดั
หมายยืน่วซีา่ 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

  

6.  แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ 

เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ กรณุากรอกแบบฟอรม์สําหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทวัรใ์หต้รงกบัขอ้มลู
ความเป็นจรงิ เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มลูใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมตัคํิารอ้งขอวซีา่ 
และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอกประวตั/ิขอ้มลูสว่นตวัแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลู
ของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็นจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลา

ดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้  

    เมือ่ทา่นชําระเงนิมดัจาํคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ย กรณุากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทวัร ์และ
จัดสง่ใหเ้จา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ทนัท ี(ภายใน 3-5) หากดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการ

พจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี  

    การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้
เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้าํระไปแลว้ทกุ

กรณี    

    หากถกูปฎเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งชาํระ
คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  



 
 
 
 
 

 

    บางกรณ ีสถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มคัรบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืใน
การเชญิทา่นไปสมัภาษณต์ามทีส่ถานทตูนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่
เพือ่ไปอํานวยความสะดวกแกท่า่น ตลอดทัง้ชว่ยประสานงานกบัทางการสถานทตู และหากสถานทตูมี
ความประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใครข่อความรว่มมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วใหก้บั

ทางบรษัิท เพือ่นําสง่สถานทตูเชน่กนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธินํ์าเรยีนสถานทตูเพือ่
พจิารณาตอ่วซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของ

บรษัิทฯ 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่าํเป็นตอ้งเซ็นรบัรองสําเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษิทัไมม่ ี
นโยบายรบัแปลเอกสาร 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 


