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รหัสโปรแกรม : 25023 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

อติาล-ีสวติเซอรแ์ลนด-์ฝรัง่เศส 9 วนั 7 คนื 
มลิาน-ปซิ่า-ฟลอเรน้ซ-์เวนสิ-เวโรน่า-เบอรก์าโม-่โคโม-่ลเูซริ์น- 

อนิเทอรล์าเกน้-เบริน์-เบอซองซง-ปารสี-แวรซ์ายส ์
เทีย่วสวสิดืม่ดำ่และสมัผสับรรยากาศเมืองทอ่งเที่ยวยอดฮติบนเทอืกเขาแอลป ์
นัง่กระเช้าไฟฟา้ตัวใหมล่่าสดุ Eiger Express...ขึน้ยอดเขาจงุฟราว Top of Europe 

ทอ่งเทีย่วประเทศฝรัง่เศสเมอืงแหง่แฟชัน่ดินแดนทีส่วยงาม 
ชมมหานครปารสี ลอ่งเรอืแมน่้ำแซน เข้าชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์ 
เทีย่วอติาลี ชมหอเอนปซิา่ ชมเมอืงสวยฟลอเรน้ซ์และเกาะเวนสิ 

เทีย่วกรงุเบริน์ ชมเมอืงฮอตอยา่งลเูซริ์น, เดนิเลน่เมอืงสวยรมิทะเลสาบโคโม ่
และชอ้ปปิง้แบรนด์ดงัที ่La Valle Village Outlets 

เทีย่วไมเ่หนือ่ย..พกักอ่น 1 คนื...โดยสายการบนิ Oman Air 
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บริษัทฯนำท่านสัมผัสกับเส้นทางแสนงดงามทีฮ่อตที่สุดในยุโรป ได้แก่อิตาลี,สวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส นำท่านชม

เมืองต่างๆดังนี้ 
มลิาน เมืองใหญ่และมีจำนวนประชากรสูงที่สุดในอิตาลแีละได้ช่ือว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลี  
ฟลอเรน้ซ ์ นครที่รุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตาลี เมืองที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดก

โลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 มี จัตุรัสดูโอโม ทีตั้งของ มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ ที่สวยงามและยิ่งใหญ่  
ปซิ่า เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศอิตาลี  อดีตเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นที่ตั้งของหอ

เอนปิซ่า1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
เวนสิ เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากมายในแต่ละปี อดีตเมืองที่เคยร่ำรวย

ที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ ล่องเรือพร้อมสัมผัส
บรรยากาศอันแสนโรแมนติค 

โคโม ่ เมืองริมทะเลสาบชื่อเดียวกันกับชื่อเมือง ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ในแคว้นลอมบาร์
เดีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่
ยังมีป่าไม้เขียวชะอุ่ม มีกำแพงธรรมชาติเป็นฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนบริเวณนี้ และมีหิมะปก
คลุมอยู่ตลอดปี 

ลเูซริน์  เมืองท่องเทีย่วอันดับหนึ่งของสวิสฯ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม อาทิ  ทะเลสาบลูเซิร์น สะพานคา
แปล อนุเสาวรีย์สิงโตหินและแหล่งช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ  

อนิเทอรล์าเกน้ เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟ
เพื่อต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆหลายแห่ง อาท ิJungfrauJoch ยอดเขาที่ได้ฉายาว่าเป็น Top of 
Europe บนความสูงกว่า 3,454 เมตร พร้อมให้ท่านเดินทางด้วย Eiger Express กระเช้าตัวใหม่ล่าสุดเป็น
กระเช้าหรือกอนโดล่าสามขา Tri Cabla Car ที่ทันสมัยที่สุดในโลก  

เบริน์ เมืองหลวงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกเมื่อปี 1983 
ปารสี เมืองที่โด่งดังทั้งเรื่องแฟชั่น สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ พร้อมช้อปปิ้งห้างลาฟาแยต 
แวรซ์ายส ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส เป็นเมืองที่ตั้งของพระราชวังแวร์ซายส์ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม

แห่งหนึ่งของโลกและนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วย 
กำหนดการเดนิทาง  22-30 ม.ีค. / สงกรานต!์! 9 -17 เม.ย. / 12-20 เม.ย. 2566 

21-29 เม.ย. และ 21-29 พ.ค.2566 
วันแรก  กรงุเทพฯ-มสักตั (โอมาน) -มิลาน (อติาล)ี 
06.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิชั้น 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 9 เคานเ์ตอรส์ายการบินโอมาน แอร ์

เคานเ์ตอร ์T เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบัและอำนวยความสะดวกใหท้่านกอ่นขึน้เครือ่ง (กรณุามาใหต้รงเวลา 
เนือ่งจากกฎของสายการบนิ ทา่นตอ้งมาแสดงตัวของท่านเอง) 
**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ
กำหนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นทำการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทัวรเ์ปน็รายการซี
รีส่แ์ละไดม้กีารดำเนนิการไวล้่วงหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมีการ
เปลีย่นแปลง** 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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09.15 น.  ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบินที่ WY-818 
 **เดินทาง เม.ย.- พ.ค. เวลาบินเปลี่ยนเป็น 09.10 น. และถึงสนามบินมัสกัต เวลา 12.05 น. 
12.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุมสักตั ประเทศโอมาน จากนั้นนำทา่นแวะเปลีย่นเครือ่ง 
14.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินมารเ์พน็ซา่ โดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบินที่ WY-143 
 **เดินทาง เม.ย.- พ.ค. เวลาบินเปลี่ยนเป็น 14.40 น. และถึงสนามบินมาร์เพ็นซ่า เวลา 19.45 น. 
18.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิมารเ์พน็ซา่ ประเทศอติาลี นำท่านผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับ

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าตัวสู่ เมอืงมลิาน หรอืมลิาโน Milan เมืองหลัก
ของแคว้นลอมบาร์เดียและเป็นเมืองสำคัญทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ 
ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยอร์ค ปารีส ลอนดอน และโรม นอกจากนี้ยังเป็นที่
รู้จักในด้านอุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลาน
และสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน 

 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH Milano Fiera Hotel, Milan หรือระดับเทียบเท่า 
 
วันทีส่อง มลิาน-มหาวหิารแหง่มลิาน-แกลลอรี ่วคิเตอร ์เอม็มานเูอล-ปซิา่-หอเอนปซิา่ 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านชมจัตุรัสสกาล่าและรูปปั้นดาวินชี และให้ท่านถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญภ่ายนอกของ มหาวหิารแหง่
เมอืงมลิานหรอืมลิานดูโอโม มหาวิหารหินอ่อนแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป สร้างในปี ค.ศ.1386 
ด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสานกันเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวันตกสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี มี
ความวิจิตรงดงามและประดับประดาไปด้วยรูปปั้นนับกว่า 3,000 
รูป มีหลังคายอดเรียวแหลมจำนวน 135 ยอด บนสุดมีรูปปั้น
ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ มีลานกว้าง
ด้านหน้าดูโอโมที่มีอนุสาวรีย์พระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 
ทรงม้าคือสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ  และนำท่านสูแ่กลเลอรี ่
วคิเตอร ์เอม็มานเูอล ที่นับว่าเป็นชอ้ปปิ้งอาเขตที่สวยที่สุดใน
อิตาลีมากว่า 100 ปี เป็นศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมท่ีทันสมัย มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า 
กระเป๋า รองท้า และนาฬิกาแบรนด์ช่ือดังมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Prada , Versace, Gucci, 
Armani หรือแบรนด์ดังจากอิตาลี อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังอย่างจุใจ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมอืงปซิา่ Pisa (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของ

ประเทศอิตาลี และเป็นเมืองหลักสำคัญในเขตแคว้นทัสคานี และ
ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 
ค.ศ.1987 นำท่านชมเมอืงปซิา่อดีตเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน และเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า ชมจัตรุสักมัโปเดย ์มิ
ราโกล ีหรอื จตัรุัสดโูอโม่ คอืบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพงใจ
กลางเมืองปิซ่าและเป็นที่ตั้งของมหาวิหารเก่าแก่ที่มีขนาดใหญ่
ที่สุด นำท่านชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หอเอนปซิ่าให้
เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอระฆังแห่งวิหารประจำเมือง แต่เพียงการเริ่มต้น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B2_%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ของการสร้างถึงบริเวณชั้น 3 ก็เกิดการทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100 ปี ถึงได้สร้าง
ต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็นสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกและการตกของวัตถุ
ด้วย 

คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม AC Pisa Hotel, Pisa หรือระดับเทียบเท่า 
 
วันทีส่าม ปซิ่า-ฟลอเร้นซ-์เวนสิเมสเตร ้
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่เมอืงฟลอเร้นซ ์Florence นครที่รุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตาลี (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านชมเมือฟลอเร้นซ์โดย
เริ่มจากเขตเมืองเก่าของฟลอเร้นซ์ ที่ได้รับเลือกโดย
องค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี 
ค.ศ.1982 นำท่านชมและถา่ยรปูภายนอกมหาวหิาร
ซานตามาเรยี เดล ฟโิอเร ชมความยิ่งใหญ่และ
อลังการของวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป 
โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม ชมจัตรุสัเดลลาซญิญอ
เรยี Piazza Della Signoria ซึง่รายล้อมไปด้วยรูปปั้น อาทิ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน, วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือ
หัวเมดูซ่า, รูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนั้นชมสะพานเวคคโิอ Vecchio สะพาน
เก่าแก่ที่มีมีร้านขายทองและอัญมณีอยู่ทั้งสองข้างสะพาน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่เมอืงเวนสิเมสเตร ้Venice Mestre เมืองหลักของแคว้นเวเนโต้และเป็นเมืองท่องเที่ยว

ยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากมายในแต่ละปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Russott Hotel, Venice Mestre หรือระดับเทียบเท่า 
 
วันทีส่ี ่ เวนสิเมสเตร-้เกาะเวนสิ-เวโรน่า-เบอรก์าโม่-โคโม ่ 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรอืทรอนเชตโต ้เพือ่ข้ามสูเ่กาะเว
นสิ นำท่านชมเกาะเวนสิ อดีตเมืองที่เคยร่ำรวยที่สุด
แห่งหนึ่งในยุคกลาง เกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะ
น้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 
400 แห่งที่ศูนย์กลางอยู่ที่ จัตรุสัเซนตม์ารค์ หรือ 
ซานมารโ์ค ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะต่างๆ ของ
เมืองเวนิสที่มีคลองต่างๆ มากมายนับร้อยแห่ง นับเป็นบรรยากาศที่ไม่มีท่ีใดเหมือนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
เมือง ชมสะพานสะอื้นที่เช่ือมระหว่างคุกหลวงและพระราชวังดอร์ดจ ชมวิหารเซนต์มาร์คที่งดงามด้วยการ
ประดับด้วยโมเสคหลายล้านชิ้น นำท่านแวะถ่ายรูปกับพระราชวังดอจส์ Doge’s Palace พระราชวังดอจส์ 
เป็นที่ทำการของรัฐบาลเวนิสและที่พำนักของผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองในอดีต ตัวอาคารกะทัดรัดในแบบโกธิค 
เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่มากว่า 800 ปีมาแล้ว เมื่อสมัยเวนิสยังเป็นสาธารณรัฐอิสระ ซึ่งเคยร่ำรวยและมี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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อำนาจมหาศาลและเคยส่งให้มาร์โคโปโลเดินทางไปเมืองจีน และสะพาน Bridge of Sighs หรือที่รู้จักกันดีใน
นามของสะพานถอนหายใจ เป็นสะพานซุ้มโค้งสูงขึ้นท่ีอยู่เหนือแม่น้ำที่เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างเรือนจำและ
พระราชวัง สะพานอันงดงามที่แสนโรแมนติกแห่งนี้เป็นสะพานท่ีเต็มไปด้วยตำนานมากมายของท้องถิ่นเวนิส 
อิสระให้ท่านชมและเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่อ อาทิ เครื่องแก้วเวนีเซีย หรือ หน้ากากเทศกาลคาร์นิวัล ท่านอาจใช้
เวลานั่งจิบกาแฟตามร้านกาแฟ ที่ตั้งอยู่รอบจัตุรัสเซนต์มาร์ค เพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก จน
ได้เวลาอันสมควรนำท่านล่องเรือกลับสู่ฝั่งเมสเตร้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงกบัเมนสูปาเกต็ตีห้มึกดำสไตล์อติาเลี่ยน 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมอืงเวโรนา่ Verona (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองดังจากนิยายรักอมตะที่

มีเค้าเรื่องความจริงของการขัดแย้งกันของ 2 ตระกูลอิทธิพลของเมืองนี้ โรมิโอและจูเลียส ฝีมือการประพันธ์
ของวิลเลียมเช็คสเปียร์ กวีชาวอังกฤษที่โด่งดังไปทั่วโลก จากนั้นเดินชมย่านเมืองเก่าของเวโรน่า ที่ยังคง
สภาพบ้านเรือนแบบโบราณ นําท่านสู่ “จตัุรัสเออร์เบ” ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์, วังเก่าของตระกูลที่เคย
ปกครองเวโรน่า นำท่านชมภายนอกและถา่ยรปูกบั “บา้นของจเูลยีต” ปัจจุบันหน้าบ้านจูเลียตคือร้าน 
Armani ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ที่จูเลียตเคยยืนอยู่โดยมี
โรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยู่ด้านล่างตั้งอยู่ที่
บ้านเลขที่ 27 ถนนแคปเปลโลในเมืองเวโรน่า  จากนั้น
เดินทางสู่เมืองเบอรก์าโม ่Bergamo (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองทางตอนเหนือของประเทศ
อิตาลีและไม่ไกลจากเมืองมิลาน เป็นเมืองที่มีความสำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ของแคว้นลอมบาร์ดีย์หนึ่งใน 20 แคว้น
ของประเทศอิตาลี มีชื่อเสียงเกี่ยวกับบรรยากาศของความเป็นเมืองยุคกลางที่มีเสน่ห์ผสมผสานไปด้วย
วัฒนธรรมที่หลากหลายของศิลปะและประวัติศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ นำท่านนั่งรถรางไฟฟา้ 
Funicular จากย่านใจกลางเมืองเบอร์กาโมสู่เขต Upper Town นำท่านชมย่านเมืองเก่า Citta Alta ซึ่ง
พื้นท่ีส่วนใหญ่ของเมืองนั้นล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองแบบเวนิส ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 นำท่านเยี่ยมชม
ย่านเมืองเกา่ Citta Alta ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนั้นล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองแบบเวนิส ที่สร้างขึ้นใน
ศตวรรษที่ 17 ชมย่านจัตุรัสเก่าเปียสซ่า เว็คเคียร์ Piazza Vecchia และ Old square ซึ่งเป็นย่านใจกลาง
เมืองเก่าท่ีแวดล้อมไปด้วยเหล่าอาคารที่แสดงออกถึงการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมของยุคกลาง
และเรเนสซองส์ จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมอืงโคโม ่Como (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 
เมืองริมทะเลสาบช่ือเดียวกันกับชื่อเมือง ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ในแคว้นลอมบาร์
เดีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่
ยังมีป่าไม้เขียวชะอุ่ม มีกำแพงธรรมชาติเป็นฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนบริเวณนี้ และมีหิมะปก
คลุมอยู่ตลอดปี 

คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Cruise Hotel, Como หรือระดับเทียบเท่า 
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วันทีห่า้ โคโม-่ ลเูซริน์ (สวติเซอรแ์ลนด)์ -อนสุาวรยีส์งิโต-สะพานไมช้าเพล- อนิเทอรล์าเกน้ 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านชมเมืองโคโม่เมืองริมทะเลสาบอันโด่งดังของอิตาลี นำท่านถ่ายรูปภายนอกกับวิหารโคโม่ที่สร้างขึ้น
ในรูปแบบโรมันคาทอลิค ถือเป็นอาคารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง
ของแคว้นลอมบาร์เดีย ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปริมทะเลสาบโค
โม่ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามท่ีสุดของอิตาลี ที่
ลอ้มรอบด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม้เขียวชะอุ่ม หลายจุดบน
ชายฝ่ังเป็นช่องเขาแคบและหน้าผาที่สวยงาม ทางเหนือของ
ทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นกำแพง
ธรรมชาติที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนบริเวณนี้ เทือกเขาแอลป์นั้นมีหิมะปกคลุมอยู่
ตลอดปี จึงทำให้สามารถเล่นสกีหิมะได้ตลอดเวลา จึงเป็นจุดดึงดูงให้ผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลมาท่องเที่ยว
พักผ่อนกันอย่างไม่ขาดสาย จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมอืงลเูซริน์ Lucerne ประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสที่หลายท่าน
อาจจะเคยไปเยือนมาแล้วแต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นำท่านเที่ยวชมเมืองลูเซิร์น ชมอนสุาวรยีส์งิโต Lion Monument ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาใน

เมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่ง
ทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่ง
ฝรั่งเศส และชมสะพานไม้ชาเพล Chapel Bridge ทีส่ร้าง
ขึน้ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคา
หน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้
เป็นการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองลูเซิร์น 
โดยมีหอคอยน้ำ Wasserturm อยู่กลางสะพาน ซึ่งเดิม
ใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทั้งของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่
มีฐานเชื่อมติดอยู่กับสะพานสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1300 สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็
มีการบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิมถือเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป จากนั้นนำท่านเดินทางสู่
เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ Interlaken (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)เมืองสวยในหุบเขาท่ีตั้งริมฝั่งของ 
2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟเพ่ือต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ 
จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองอินเทอร์ลาเก้น ที่ตั้งอยู่เลียบริมแม่น้ำอาเร่ ชมสวนสาธารณะ Hohematte 
Park สวนสาธารณะที่มีวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของสวิส จากนั้นให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนชื่นชมบรรยากาศ
ของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมืองมีสวนดอกไม้เล็กๆน่ารักสร้างสีสันให้ตัวเมืองรวมท้ังมี อาคาร
คาสิโนคูซาลอายุกว่า 100 ปี ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย หรือ
เลือกช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีแบรนด์ดังของสวิส อาทิ นาฬิกา ช็อคโกแลต มีดพกอเนกประสงค์ ฯลฯ  
**เพือ่ความสะดวกในการเทีย่วชมเมอืงและเลอืกซือ้สนิคา้อสิระรบัประทานอาหารคำ่ตามอธัยาศยั** 
จากนั้นนำท่านเขา้สู่ที่พักโรงแรม Central Continental AG Hotel, Interlaken หรือระดับเทียบเท่า 
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วันทีห่ก อนิเทอรล์าเกน้-นัง่กระเช้า Eiger Express -ยอดเขาจงุฟราว-เบริน์-เบอซองซง (ฝรัง่เศส) 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

เดินทางสู่เมืองกรินเดอวาลด์ เพ่ือนำท่านสู่สถานกีรนิเดอวาลด ์Grindelwald Terminal (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 45 นาที) จากนั้นนำท่านนั่งกระเชา้ไฟฟ้าตวัใหมล่า่สุด Eiger Express ที่เพ่ิงเปิดตัวเมื่อธันวาคม 
2563 สู่สถาน ีEiger Glacier หรือ Eigergletscher ทางฝั่งเหนือ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) และขึ้น
รถไฟฟา้ (Cog Wheel) สายจงุฟราวบาห์เนน (Jungfrau Banen) ไต่เขาขึ้นสู่ยอดเขาจงุฟราว  (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 26 นาที) ซึ่งตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมแนวป่า
สนที่งดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึง ยอดเขาจงุฟราวยอรค์  ซึง่มีความสูงกว่า 3,454 
เมตรจากระดับน้ำทะเล และได้รับการขนาน
นามว่า TOP OF EUROPE ที่เพิ่งฉลอง
ครบรอบ 100 ปีของการก่อสร้างเส้นทาง
รถไฟสายนี้ เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.
2012 ให้ท่านเดินชมประวัติของการก่อสร้าง 
และนำท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่
หนาวเย็นบนสถานตีรวจวดัสภาพภูมิอากาศ 
Sphinx จากนั้นนำชมถ้ำนำ้แขง็ ที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบาย ๆ 
หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่กรงุเบริน์ Bern เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปีในยุคกลางของ

ยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายซึ่งองค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเป็นมรดกโลก 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านถ่ายรูปกับบ่อหมสีี
น้ำตาล Bear Park สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น จากนั้น
แวะถ่ายรูปภายนอกกับโบสถ์แห่งกรุงเบิร์น The Cathedral of 
Bern มหาวิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสไตล์กอธิคตั้งแต่ปีค.ศ.
1964 หอคอยมีความสูงราวๆ 100 เมตร สร้างแล้วเสร็จในปี
ค.ศ. 1893 ถือเป็นมหาวิหารที่สูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และถือ
เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของสวิสด้วย จากนั้นชมหอนาฬกิา
ดาราศาสตรไ์ซท้ ์กลอ็คเคน่ Zytglogge Clock Tower อายุกว่า 800 ป ีที่จะมีตุ๊กตาออกมาเริงระบำให้ดู
ทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ถัดจากหอนาฬิกาไปไม่ไกล จะเป็นไอน์สไตน์เฮาส์ Einstein House ให้ท่าน
แวะถ่ายรูปภายนอกกับบ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยอาศัยอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดง
ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงภาพถ่าย เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นักฟิสิกส์ชื่อก้องโลกคนนี้ จนได้เวลาสมควรนำ
ท่านเดินทางข้ามพรมแดนสูเ่มืองเบอซองซง Besancon ประเทศฝรั่งเศส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 
ชั่วโมง) เมืองทางฝั่งตะวันออกของฝรั่งเศสที่มีอาณาเขตติดกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Mercure Parc Micaud Hotel, Besancon หรือระดับเทียบเท่า 
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วันทีเ่จ็ด เบอซองซง-ปารสี-ยา่นมงมารต์-ถ่ายรปูกบัหอไอเฟลและพพิิธภณัฑล์ฟูวร์-ลอ่งเรอืแม่นำ้แซน 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางมหานครปารสี Paris เมืองที่โด่งดงัทั้งเรื่องแฟชั่น สถาปัตยกรรมและมี
ประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานนับร้อยปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านชมมหานครปารีส โดยเริ่มจากนำท่านสูย่่านมงมารต์ 

ทีต่ั้งอยู่ทางตอนเหนือของนครปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของ
เมืองและเป็นย่านแห่งศิลปะอีกด้วย ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โบสถซ์า
เครเกอร์ Sacre-Coeur หรือมหาวิหารพระหฤทัยแห่งมง
มาร์ต ได้รับการขนานามว่าเป็นสถานที่ที่เป็นหัวใจอัน

ศักดิ์สิทธิ์ของปารีส สร้างขึ้นบนเนินเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 129 
เมตร เป็นเนินเขาแห่งเดียวในกรุงปารีสและเป็นจุดชมวิวอันงดงามและแสน
วิเศษ ตัวอาคารสร้างด้วยหินปูนสีขาวละเอียดทนต่อสภาวะอากาศ 
ออกแบบตามศิลปะสไตล์โรมัน-ไบเซนไทน์ โดยโปล อะบาดี สถาปนิกชาว
ฝรั่งเศสที่เป็น 1 ใน 77 สถาปนิกผู้ชนะการประกวด โดยเริ่มก่อสร้างในปี 
ค.ศ.1875 และเสร็จสิ้นลงในปี ค.ศ.1914 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานกว่า 40 
ปี จากนั้นนำท่านเก็บภาพของหอคอยไอเฟลิ บริเวณหน้าโรงเรียนการทหาร
หรือจัตุรัสทรอคาเดโร, ผ่านชมถนนชองเอลิเซ่ย่านหรูหราราคาแพงที่โด่งดัง 

จัตุรัสคองคอร์ตที่ออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผู้ริเริ่ม
สร้างเมืองแวร์ซายส์ให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่ชวนให้ระลึกถึง
การปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส  นำท่านชมภายนอกและถา่ยรปู
เชค็อนิกบัพิพธิภณัฑล์ฟูวร ์Louvre Museum สถานที่จัด
แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลก
จำนวนมาก ตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์
ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุดและใหญ่
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้รับการออกแบบจากสถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ซึ่งได้เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมได้
เมื่อป ีค.ศ.1793 มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็น
พระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็น
จำนวนมาก อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซาผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินช ี จากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือเพื่อนำท่าน
ลอ่งเรอืชมแม่นำ้แซน Bateaux Mouche ชมแม่น้ำสายหลักของนครปารีส และทัศนียภาพสองฟากฝ่ังและ
สถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารสวยงามต่างๆ 

คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Mercure Paris Le Bourget Hotel, Paris หรือระดับเทียบเท่า 

 
 
 
 

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
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วันที่แปด ปารสี-แวรซ์ายส-์พระราชวงัแวรซ์ายส-์ชอ้ปปิง้ La Valle Village Outlets-สนามบนิ 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่เมอืงแวรซ์ายส์ Versailles เมืองที่ตั้งของพระราชวังหรูหราชื่อดังของโลก ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 
นาที) นำท่านเข้าชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์Versailles Palace พระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของ
โลกและนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วย พระราชวังแวร์ซายส์ เป็นอดีตพระราชวังใน
ยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทีส่ร้างได้อย่างวิจิตร
บรรจงจนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆ มากมาย 
เดิมทีเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศสยังทรงพระเยาว์ 
ทรงนิยมล่าสัตว์และทรงเห็นว่าตำบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะ
แก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าสร้างพระตำหนัก
ขึ้นมาในปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็นเพียงกระท่อมเล็กๆ 
สำหรับพักชั่วคราวเท่านั้น เม่ือพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ขึ้นครอง
บัลลังก์ จึงมีพระประสงค์ที่จะสรา้งพระราชวังแห่งใหม่ เพื่อ
เป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ จงึเริ่มมีการปรับปรุงพระตำหนักเดิมในปี 1661 โดยใช้เงิน
ทั้งหมด 5 แสนล้านฟรังค์ คนงานอีก 30,000 คนและใช้เวลาอยู่ถึง 30 ปีจึงแล้วเสร็จในปี 1688 ทุกส่วนทำ
ด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นแบบอย่างศิลปกรรมที่งดงามมาก การก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายส์แห่งนี้ได้นำเงินมา
จากค่าภาษีอากรของราษฎรชาวฝรั่งเศส ต่อมาจึงได้มีกองทัพประชาชนบุกเข้ายึดพระราชวังและจับพระเจ้า
หลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศสกับพระนางมารี อองตัวเนตประหารด้วยกิโยติน ใน
วันที ่16 ตุลาคม 1789 ปัจจุบันพระราชวังแวร์ซายส์ยังอยู่ในสภาพดีและเปิด
ให้ประชาชนเข้าชมได้ นำท่านชมภายในท่ีมีการแบ่งเป็นห้องต่างๆ อาทิ ห้อง
บรรทม  ห้องเสวย ห้องสำราญ เป็นต้น ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงาม
ตระการตาและภาพเขียนที่มีช่ือเสียงอาทิ ห้องกระจก (Galerie Des 
Glaces หรือ The Hall of Mirrors) เป็นห้องที่มีช่ือเสียงมากที่สุดซึ่งเคยใช้
เป็น ห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิ
เยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 และใช้เป็นที่ลงนาม ในเมื่อเยอรมนีบุกตีชนะ
ฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงทำ
การก่อสร้างเอง ภายในห้องประกอบด้วยกระจกยักษ์ 17 บาน เปิดออกแล้ว
จะเห็นสวนแวร์ซายส์อันสวยงาม ในพระราชวังแวร์ซายส์มีห้องทั้งหมด 700 ห้อง รวมภาพวาดทั้งหมด 
6,123 ภาพและงานแกะสลักทั้งหมด 15,034 ชิ้น พร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ทั้งในส่วนของกษัตริย์และ
พระราชินีรวมทั้งห้องโถงกระจกที่ทูตจากสยามได้เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เขตเมืองเซอร์ริส Serris นำท่านเข้าสู่เอา้ท์เลต็ La Vallee Village พรีเมี่ยมเอ๊าท์เล็ทขนาด

ใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงปารีส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม
จำนวนกว่า 100 ร้านค้า อาทิ Armani, Asics, Boss, Burberry, Balenciaga, Coach, Celine, Calvin 
Klein, Dolce & Gabbana, Furla, Guess, Gucci, Lacoste, Levi’s, L’Occitane, Longchamp, 

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%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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Michael Kors, Paul Smith, Marc Jacobs, Prada, Samsonite, Superdry, Tissot, Tod’s, 
Timberland, Tumi, Versace เป็นต้น   
**เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ อสิระอาหารคำ่ตามอธัยาศยัภายในเอา๊ท์เลต็** 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบนิชารล์เดอโกล และเผื่อเวลาสำหรับการทำคืนภาษีที่สนามบิน  

21.35 น.  นำทา่นออกเดินทางจากกรงุปารสี  โดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบนิที่ WY-132 
 
วันทีเ่กา้ กรงุมสักตั (โอมาน) - กรงุเทพฯ 
06.40 น. เดนิทางถงึสนามบินกรงุมสักตั ประเทศโอมาน เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
08.50 น.  ออกจากเดนิทางจากสนามบนิกรงุมสักตั โดยสายการบินโอมานแอร ์เทีย่วบนิที่ WY-815 
18.00 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ..  

**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางตอ่ไปตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ
กำหนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นทำการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทัวรเ์ปน็รายการซี
รีส่แ์ละไดม้กีารดำเนนิการไวล้่วงหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาลเวลาการเดนิทางอาจมกีาร
เปลีย่นแปลง** 

 
 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตุการณอ์ืน่ๆ  
ที่ไมค่าดคดิหรอืมีผลกบัการเดนิทางและรายการทัวร ์ และหากที่พกัตามรายการไมไ่ดร้บัการยนืยัน  

บรษิัทฯ ขอทำการเปลีย่นโรงแรมทีพ่กัในระดบัเดยีวกันหรอืเมอืงใกลเ้คยีงให ้ 
ทัง้นี้เพือ่ประโยชนข์องคณะเปน็สำคญั 

 
กำหนดการเดนิทาง  22-30 ม.ีค. / สงกรานต!์! 9 -17 เม.ย. / 12-20 เม.ย. 2566 

21-29 เม.ย. และ 21-29 พ.ค.2566 
 

Europe Classic 9D7N 
อติาล-ีสวสิ-ฝรัง่เศส / WY  

 
22-30 ม.ีค.66 

 
9-17 เม.ย.66 12-20 เม.ย.66 

 
21-29 เม.ย.66 / 
21-29 พ.ค.66 

ราคาผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน  
ราคาท่านละ 

79,995 85,995 91,995 85,995 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  
(เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)  

79,995 85,995 91,995 85,995 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  
(เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียง 

77,995 83,995 89,995 83,995 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  
(เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียง 

75,995 81,995 87,995 81,995 

พักเด่ียวเพิ่ม ท่านละ 10,900 12,500 12,500 11,900 
สำหรับท่านท่ีมีตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว  
ราคาทัวร์ท่านละ 

55,300 62,900 62,900 60,900 
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  **ราคานีร้วมรายการทัวรต์ัว๋เครือ่งบนิ** 

**ไมร่วมคา่บรกิารด้านวซี่าและคา่บรกิารทา่นละ 4,700 บาท //  
คา่ทิปคนขบัและคา่ทปิหัวหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,900 บาท ชำระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย ** 

*** บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนีำ้มนั ในกรณทีีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ่มเตมิภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรปส่วนใหญไ่มอ่นุญาตใหเ้ดก็อายตุ่ำกว่า 7 ป ีเขา้พักแบบไม่มเีตยีงเสรมิ *** 

หมายเหต ุ
อตัราคา่เดนิทางนี้ตอ้งมจีำนวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ำนวนไมต่่ำกว่า 25 ท่าน ตามขอ้กำหนดและเงือ่นไขของบรษิัทฯและ
จะตอ้งชำระมัดจำหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัที 
• เนือ่งจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นคนเดนิทางไดร้วมทัง้ไมส่ามารถ Refund ตั๋วได ้ 
กรณทีา่นทีม่ตีั๋วของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดินทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตามรายการทัวรห์รอืของทางบรษิัททัวร ์ กรณุาแจง้
ล่วงหนา้เนือ่งจากมกีารเกี่ยวขอ้งกบัการยืน่วีซ่า ซึง่ผูเ้ดินทางไมส่ามารถยืน่วีซา่พรอ้มคณะได ้ 
***การดำเนินการขอวซีา่จะตอ้งใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัทำการ ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตัวเองและไดร้บั
การสแกนนิ้วมอืจากศนูยร์บัคำรอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งสง่รายละเอยีดโดยการกรอกในใบรายละเอยีดด้านล่าง และ 
สำเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง และสง่เอกสารใหค้รบเพือ่ทำการนดัหมาย ** 
 
อตัรานีร้วมบรกิาร 
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Oman Air เส้นทางกรุงเทพฯ- มิลาน// ปารีส-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) 

กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม  
• ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
• ค่าภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวหรือภาษีเมืองสำหรับการเข้าพักในเมืองทุกแห่ง 
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
• ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯอำนวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี 

วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่า
ตั๋วโดยสาร,ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือ
ประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ 

• ค่าภาษีน้ำมันเช้ือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 14 
ก.ย.2565 หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษี
ใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน 

 
 
 
 
 



Europe Classic Italy-Swiss -France 9D7N (MXP-CDG) / WY on Mar, Songkran, May 2023   12 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัม/จำกัด 1 ใบ/ท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 4,700บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) 
• ค่าทิปพนักงานขับรถและทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,900 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) 
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการ

บริการยกกระเป๋าจะต้องชำระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ 
• ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก 
• สัญญาณ wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบาง

โรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)  
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า, ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดินทางกลับ
ประเทศไทยหรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport 
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) 
 

ขั้นตอนการสมคัรรว่มเดินทางกบัทวัร์ 

ขั้นตอน 1 ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอร์มการจองทัวร์ + Copy passport ที่ยังไม่หมดอายุ และจะต้องมีอายุไม่ เหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน และกรอกฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวเพิ่มเติม เมื่อทางบริษัทฯ ได้เอกสารครบทุกท่านท่ี
เดินทางแล้ว จะเริ่มดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ประเทศปลายทางกำหนด 

ขั้นตอน 2 ส่งแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการนัดหมายการทำวีซ่าโดยละเอียด เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะ
ดำเนินการนัดหมายยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารประกอบเบ้ืองต้นที่จำเป็นสำหรับการทำนัดหมาย 

ขั้นตอน 3 ท่านชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 30 วัน เพื่อที่ทางบริษัทจะ 
ได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์ 

การชำระเงนิ 
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจำเปน็จำนวน 30,000 บาทตอ่ผู้โดยสารหนึง่ท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที

หลังจากการจองทัวร์ ส่วนท่ีเหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว 
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การยกเลกิ 
1.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 
2.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวี
ซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 
3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเท่ียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
4.กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ีทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
หมายเหต ุ 
o ผู้ท่ีสามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการ

เดินทาง โดยต้องเป็นวัคซีนทีป่ระเทศนั้นๆให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต 
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี

เหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้ 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทำให้ไม่
สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกำหนดการเดินทางของรายการทัวร์  

o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวท่ีพำนักอยู่ในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารอันเกิดจากสายการบิน 

ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดท่ีชัดเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชม
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ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่า
เข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน 
เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

o เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

o เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 
ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะได้เปน็ 1 เตยีงใหญ่
กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณทีีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่ง

ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การยื่นวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพื่อสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย์ื่น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 15-20 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซี่า  (กรุณาจดัสง่ภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถานทตูอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า 
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูงา่ยขึน้ 
หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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1. หนงัสอืเดินทางมอีายไุมต่่ำกว่า 6 เดอืน 
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน 

ผู้เดนิทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า  
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ 
 
2. รปูถ่ายสขีนาด 33 x 48 มลิลิเมตรจำนวน 2 รูป เนน้ขนาด

ใบหนา้  
- ฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกน

รูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว) 
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่

หมวกหรือเครื่องประดับ 
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิ๊ก
อายส์ ** 

2. สำเนาทะเบยีนบา้น และสำเนาบตัรประจำตัวประชาชน 
- กรณเีป็นเดก็ อายตุำ่กวา่ 20 ป ี 
- ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายตุ่ำกว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณา

แนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
3. หมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถติดตอ่ไดท้ัง้เบอรท์ี่ทำงาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
4. สำเนาทะเบยีนสมรส กรณทีา่นทีส่มรสแลว้  
5. สำเนาใบเปลี่ยนชือ่ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
6. สำเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณที่านที่มกีารเปลี่ยนนามสกลุ 
7. สำเนาใบหยา่ กรณทีา่นทีห่ยา่แล้ว  
8. หนงัสอืรบัรองการทำงาน หรอืเอกสารบง่ชี้การมอีาชีพและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

*** การสะกดชือ่ นามสกุลของผูย้ื่นคำรอ้งขอวซีา่ในเอกสารการงาน ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนงัสอืเดินทาง มเิชน่นั้น 
สถานทตูจะไมร่บัพจิารณา (สำคญัมาก) *** 
- กรณลีกูจา้ง ใช้หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียด

วัน/เดือน/ปีทีเ่ข้าทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน (หนังสือรับรองการทำงานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่น
วีซ่า)เป็นต้น 

- กรณมีอีาชพีรบัราชการใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, 
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและสำเนาบัตรประจำตัว
ราชการ 1 ชุด(หนังสือรับรองการทำงานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 

- กรณเีป็นเจา้ของกจิการใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนงัสอืรบัรองความ
เปน็เจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ำ่กว่า 3 เดอืน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
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- กรณทีา่นทีเ่ปน็แมบ่า้น   
• หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพ่ือแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

- กรณทีา่นที่วา่งงาน ไม่มรีายได ้จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด  (กรณีนี้หาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)   

- กรณเีป็นเดก็นกัเรยีนและนกัศกึษาใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา  จาก
โรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  
 

9. หลกัฐานการเงนิ 
- ใชส้ำเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยส์ว่นตัว อพัเดทไมเ่กิน 7 วันกอ่นยื่นพรอ้มถ่ายสำเนายอ้นหลงั 6 เดอืนแสดงชือ่

เจ้าของบญัช ี โดยชือ่และนามสกลุตอ้งสะกดใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์ 
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าท่ีต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน

ฝากเป็นปัจจุบัน 
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 

เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้statementแล้วยังคงไม่มีการ
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ 
ไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น 

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ 
เป็นต้น 

- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวต้องทำจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษ
พร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชี้แจงต่อสถานทูต 1 ฉบับโดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงิน
ส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าต้องทำ
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 
*** สถานทตูไมร่บับัญชกีระแสรายวนัทกุกรณ ี ***ทัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้หน็วา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับ
คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่เดือดรอ้นเมือ่กลบัสูภู่มลิำเนา 

 
10. กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 20 ป ี(กรณไีม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่ร้าง) 

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิาโดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริง
จากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย 
พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 
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- หากเดก็ไมไ่ด้เดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา
โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร 
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน 
ท่านนั้นจะต้องมายื่นเด่ียวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 
 ***   ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ

ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์อกเดินทางภายใน 20 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

 
 

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

กรอกขอ้มลูตามความจรงิ เพราะมผีลกับการยืน่ขอวซีา่เขา้ยโุรป 
หากมรีายละเอยีดใดๆ ทีไ่มเ่หมอืนกับความเป็นจรงิหรอืไมเ่หมอืนกบัตอนนำเอกสารสง่ยื่นคำรอ้งขอวซีา่ ทางศนูยย์ืน่หรอื

สถานทตูขออนญุาตเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มลูในระบบออนไลน ์และเสยีคา่ธรรมเนยีมในการยื่นวซี่า
ใหม ่

กรณุากรอกใหค้รบถ้วน อยา่ปลอ่ยวา่งไว ้อาท ิเกษยีณ / แมบ่า้น / อาชีพอสิระ /  
ไมไ่ดศ้กึษาแล้ว / รอศกึษาตอ่ เป็นต้น รบกวนระบมุาใหเ้รยีบรอ้ย 

(กรณุาใชแ้บบฟอรม์นี้และกรอกเปน็ภาษาองักฤษ เพือ่ปอ้งกนัความผดิพลาดในการสะกดตัวอกัษรและเพือ่ใหเ้กดิความสะดวก
ตอ่การทำเอกสารออนไลนต์อ่ไป) 
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1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 
 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................. 
 
 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน 

 (ภาษาไทย).......................................................... (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือนปี เกิด ................................................. 

     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แต่งงานจดทะเบียน    ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน   ......... หย่า   ......... หม้าย 
 
3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................. 

     ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above(ภาษาอังกฤษ)....................................... 
 
 ................................................................................................................................................................ 
 
     รหัสไปรษณีย์ ...............................................     โทรศัพท์บา้น................................................................... 
 
 โทรศัพท์มือถือ.................................................อีเมลล์ ................................................................................ 
 
5.  ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทำนั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ทำงานให้ชัดเจนเช่นกัน)  

 ที่อยู่สถานท่ีทำงาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  รหัสไปรษณยี์ ............................. 
  

 ตำแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 
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 โทรศัพท์............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับช้ันหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 

 
7.  ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย.......................................................................................................................... 
 
 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ 
(ระบุ)........................................................................................................          
 
8.  ท่านเคยได้วีซ่าเชงเก้นเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่  ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุวันท่ี) 
 
กรณีที่เคยได้วีซ่าเชงเก้น วีซ่าออกโดยสถานทูตใด......................................................................... 
 
    วีซ่าใช้เดินทางตั้งแต่วันที่...................................... ถึงวันที่......................................... รวม........... วัน 
 
ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย  
 
กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่ ............................................................... 
 
9.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 
 ................................................................................................................................................................. 
 
10.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่   ........ ตัวเอง   ......... มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
(กรณีที่มีผู้สนัสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 
 
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ ......................................................................................................................... 
 
ความสัมพันธ์กับท่าน ......................................................................................................................................... 
 
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่   ........ เดนิทางด้วยกัน   ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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