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 EUROPE CLASSIC  

อติาล(ีโรม) สวติเซอรแ์ลนด(์ยอดเขาจงุเฟรา) ฝร ัง่เศส 

10 วนั 7 คนื  

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

ราคาเร ิม่ตน้ 75,900.- 
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 ชมความอลังการของมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ทีน่ครวาตกินั 

 ชม 3 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก โคลอสเซีย่ม หอเอนปิซา่ และหอไอเฟล 

 เยอืนดนิแดนสดุแสนโรแมนตกิ บนเกาะเวนสิ (Venice) และน าทา่นลอ่งเรอืกอนโดลา่ทีเ่มอืงเวนสิ 

 ตืน่ตาตืน่ใจกับพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) 

   พกัปารสี 2 คนื 

   น ัง่รถไฟดว่น TGV เขา้สูป่ารสี 

   เมนพูเิศษ.. สปาเกตตีห้มกึด า และหอยเอสคาโก ้

 

         ก าหนดการเดนิทาง        
                                                       
วนัที ่  10-19 ก.ค. 61 75,900.- 

วนัที ่  7-16 ส.ค. 61 (วนัแม)่ 75,900.- 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. กรงุเทพฯ – ดไูบ – โรม – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซีย่ม ✈   ✈ O HOTEL MIDAS 

3. โรม – ฟลอเรนซ ์– ปิซา่ O O O GALILEI 

4. ปิซา่ – เกาะเวนสิ – เวนสิ เมสเตร ้ O O O RUSSOTT 

5. เมสเตร ้– มลิาน – อนิเทอรล์าเคน O O O CITY OBERLAND 

6. ยอดเขาจงุเฟรา – สตราสบรูก์ O O O 

MERCURE 
STRASBOURG 
GARE CENTRALE 

7. สตราสบรูก์ – รถไฟความเร็วสงู TGV – ปารสี – มงมารต์   O O O 
NOVOTEL PONT 
DE SEVRES 

8. พระราชวังแวรซ์ายน ์– มหาวหิารนอเตรอดาม – ลอ่งเรอืแมน่ ้าแซน O O O 
NOVOTEL PONT 
DE SEVRES 

9. ประตชูยั – หอไอเฟล – พพิธิภณัฑน์ ้าหอม – ชอ้ปป้ิง – สนามบนิ O ✈ ✈  

10. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ  

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2: กรงุเทพฯ – ดไูบ – โรม – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซีย่ม 

01.35 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโรม โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 385 

04.45 น.
  

เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

03.20 น.
  

ออกเดนิทางสูก่รงุโรม ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิ EK 099 

13.25 น. ถงึสนามบนิฟูมชิโิน กรุงโรม ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะ

เปลีย่นเป็น 6 ชัว่โมงในวันที ่28 ตุลาคม 2561) น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน้

ผ่านชมกลุม่โรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศูนยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และเศรษฐกจิ

ของอาณาจักรโรมัน ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีทีผ่่านมา  

น าท่านเดนิทางพาท่านเขา้สูน่ครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศทีเ่ล็กทีส่ดุในโลกตัง้อยูใ่จกลางกรุง

โรม เป็นประเทศเดยีวในโลกทีม่กี าแพงลอ้มรอบเมอืงเอาไวไ้ดท้ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และ

เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิโดยมพีระสันตะปาปา มอี านาจปกครองสงูสดุ น า

ท่านชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ชม

ประตมิากรรมอนัลอืชือ่ปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลันเจโลและชมแทน่บชูาบลัแดคคโิน (St. Peter's 

Baldachin) เป็นซุม้ส ารดิทีส่รา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์นิี ซ ึง่สรา้งตรงบรเิวณทีเ่ชือ่กันว่าเป็นทีฝั่ง

พระศพของนักบญุปีเตอร ์ น าชมความยิง่ใหญใ่นอดตี และเก็บภาพสวยบรเิวณรอบนอกของสนามกฬีา

โคลอสเซีย่ม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ อดตีสนามประลองการต่อสูท้ี่

ย ิง่ใหญข่องชาวโรมนัทีส่ามารถจุผูช้มไดถ้งึ 50,000 คน น าชมงานประตมิากรรมของเทพนยิายกรกีและ

โยนเหรยีญอธษิฐานบรเิวณน า้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมทีโ่ด่งดัง น าท่าน

เดนิสู่บรเิวณยา่นบนัไดสเปน (The Spainsh Step) แหล่งแฟชั่นชัน้น าและแหล่งนัดพบของคนรัก

การชอ้ปป้ิง 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL MIDAS หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: โรม – ฟลอเรนซ ์– ปิซา่ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางตอ่สูแ่ควน้ทัสคาน ี(Tuscany) โดยเมอืงหลวงของแควน้ คอื   ฟลอเรนซ ์(Florence) 

ที่ไดรั้บขนานนามว่าเป็นเมอืงศูนยก์ลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์ซึง่ลว้นแลว้แต่มโีบราณสถาน
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ส าคัญ และมทีวิทัศน์ตามธรรมชาตทิีส่วยงาม จนไดรั้บการแต่งตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก ้

เมือ่ ปี ค.ศ.1982 ท าใหท้ัสคานมีชี ือ่เสยีงในฐานะดนิแดนท่องเทีย่วยอดนยิมระดับโลก นักท่องเทีย่วทั่ว

โลก ชมความยิง่ใหญ่ และอลังการของมหาวหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell 

Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์ทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 4 ของทวปียโุรป ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ช ้

หนิออ่นหลายสตีกแต่งผสมผสานกันไดอ้ยา่งงดงาม น าชมจตัรุสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della 

Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปปั้น อาท ิเชน่ รูปปั้นเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune),วรีบรุุษ

เปอรซ์อิสุถอืหัวเมดซูา่ (Perseus with the Head of Medusa), รูปปั้นเดวดิ ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงของ ไม

เคลิ แองเจโล่ จากนัน้น าท่าน มารมิฝ่ังแม่น ้าอาร์โน จะพบกับสะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพาน

เกา่แกท่ีม่มีรีา้นขายทอง และอญัมณีอยูท่ัง้สองขา้ง 

เทีย่ง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปิซา่ (Pisa) เมอืงแหง่ศลิปะทีส่ าคญัของอติาล ีเป็นเมอืงเล็กๆอยูท่างตะวันตก

ของ Florence ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน แมว้า่จะเป็นเมอืงเล็กๆ แต ่Pisa ก็

เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีรู่จั้กของ น าทา่นเขา้สูบ่รเิวณจตัรุสักมัโป เดย ์มรีาโกล ี(Compo Dei 

Miracoli)   ทีป่ระกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยเริม่จากหอพธิเีจมิน า้มนต ์

(Baptistry of St. John) ทีใ่หญท่ีส่ดุในอติาล,ี มหาวหิารดโูอโม (Duomo) ทีง่ดงามและหอเอน

แหง่เมอืงปิซา่อนัเลือ่ง ชมหอเอนปิซา่ (Leaning Tower of Pisa) สญัลักษณ์แหง่เมอืงปิซา่ 1 ใน 

7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แตร่ะหวา่งการ

กอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงักลงไปเมือ่สรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการยบุตวัของฐานขึน้มา และตอ่มาก็มกีาร

สรา้งหอตอ่เตมิขึน้อกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถงึ 177 ปี โดยทีห่อเอนปิซา่นี ้กาลเิลโอ  

บดิาแหง่วทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นชาวอติาเลีย่นไดใ้ชเ้ป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎแีรงโนม้ถว่งของโลกทีว่า่ 

สิง่ของสองชิน้ น ้าหนักไมเ่ทา่กนั ถา้ปลอ่ยสิง่ของทัง้สองชิน้จากทีส่งูพรอ้มกนั ก็จะตกถงึพืน้พรอ้มกนั 

จากนัน้ใหท้า่นอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึราคาถกู ทีม่รีา้นคา้เรยีงรายอยูม่ากมาย 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก GALILEI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4: ปิซา่ – เกาะเวนสิ – เมสเตร ้

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เว

นสิถูกสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึง่เป็นสว่น

หนึง่ของทะเลอาเดรยีตรกิ เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองในการคมนาคม มากทีส่ดุ  

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทาง สูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าทา่นลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเว

นสิ สูเ่กาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีไ่มเ่หมอืนใคร โดยใช ้
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เรอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน   มสีมญานามวา่เป็น "ราชนิแีหง่ทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญก่วา่ 

118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกนักวา่ 400 แหง่ ขึน้ฝ่ังทีบ่รเิวณซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ 

จากนัน้น าทา่นเดนิชมความงามของเกาะเวนสิ ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ทีม่ี

เรือ่งราวน่าสนใจในอดตี เมือ่นักโทษทีเ่ดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูค่กุจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสวา่ง

และโลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหวา่งเดนิผา่นชอ่งหนา้ตา่งทีส่ะพานนี ้ ซ ึง่เชือ่มตอ่กบัวงัดอดจ ์

(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานทีพ่ านักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี        ซึง่นักโทษชือ่ดังทีเ่คย

เดนิผา่นสะพานนีม้าเเลว้คอื คาสโนวา่น่ันเอง น าทา่นถา่ยรปูบรเิวณจตัรุสัซานมารโ์ค (St.Mark’s 

Square) ทีน่โปเลยีนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งน่ังเลน่ทีส่วยทีส่ดุในยโุรป” จัตรัุสถกูลอ้มรอบดว้ยอาเขต

อนังดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ทีม่โีดมใหญ ่5 โดม ตามแบบศลิปะไบ

แซนไทน ์จากนัน้อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเทีย่วชมเกาะอนัแสนโรแมนตกิ เชน่ เพือ่ชมมนตเ์สน่หแ์หง่

นครเวนสิ, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, ชอ๊ปป้ิงสนิคา้ของทีร่ะลกึ อาทเิชน่ เครือ่งแกว้มรูาโน่,หนา้กากเวนสิ 

หรอืน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1720 สมควรแกเ่วลาน าทา่น

เดนิทางกลับสูฝ่ั่งแผน่ดนิใหญ ่Venice Mestre 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (สปาเกตตีห้มกึด า) 
 

       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก RUSSOTT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5: เมสเตร ้– มลิาน – อนิเทอรล์าเคน 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางสูต่ัวเมอืงมลิาน (Milan) เมอืงทีเ่รยีกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชัน่ของโลก น าทา่น

ชมมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano)   ทีส่รา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ทีผ่สมผสาน

กัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล 

(Galleria Vittorio Emanuele II) ทีนั่บว่าเป็นชอปปิงมอลลท์ีส่วยงาม หรูหราและเก่าแก่ทีสุ่ดใน

เมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร์ เอ็มมานูเอลที ่2 ผูร้เิร ิม่การรวมชาตหิัวเมอืงต่างๆในอติาล ี

และอนุสาวรีย์ของศลิปินชือ่ดังในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คือ ลโิอนาร์โด ดาร์วนิซี ่ที่อยู่ในบรเิวณ

ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิขา้มพรหมแดนอติาล ี– สวติเซอรแ์ลนด ์เพือ่เดนิทางสูจ่ากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงอนิ

เทอรล์าเคน (Interlaken) เมอืงระหวา่งทะเลสาบ     เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทนู (Lake 

Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบ

สวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ฟองดรูช์สี) 

       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่   
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วนัที ่6: ยอดเขาจงุเฟรา – สตราสบรูก์ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศทีส่วยงามและยงัเป็นทีต่ัง้สถานี

รถไฟขึน้สู ่ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมือ่ปี คศ.2001  องคก์ารยเูนสโกประกาศใหย้อดเขา

จูงเฟรา เป็นพืน้ทีม่รดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป น าคณะน่ังรถไฟท่องเทีย่วธรรมชาต ิขึน้

พชิติยอดเขาจูงเฟราทีม่คีวามสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขึน้

สู่ยอดเขาท่านจะไดผ้่ านชมธารน ้ าแ ข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง  สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค 

(Jungfraujoch) สถานรีถไฟทีอ่ยูสู่งทีสุ่ดในยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice 

Palace) ทีแ่กะสลักใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย พาทา่นชมววิที ่ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุรป ทีร่ะดับความสงูถงึ 3,571 

เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier 

ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระใหท้า่นได ้

สนุกสนานกบัการถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอดเขา และทีไ่มค่วรพลาด

กับการสง่โปสการด์โดยทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไมซ่ ้า

เสน้ทางเดมิ ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนท์ีส่วยงามและแตกตา่งกนัจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรนุ

เนนิ(Lauterbrunnen) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสตราสบรูก์ (Strasbourg) ประเทศฝร่ังเศส 

เมอืงหลวงแห่งแควน้อัลซาส (Alszce) ทีม่ ี2 วัฒนธรรม คอืฝร่ังเศสและเยอรมนี เนื่องจากผลัดกันอยู่

ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา สตราสบูร์ก เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมัย

โบราณเป็นรอ่งรอยประวัตศิาสตรใ์หช้าวเมอืงปัจจบุนัไดช้ืน่ชม 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE STRASBOURG GARE CENTRALE หรอืเทยีบเทา่    
 

วนัที ่7: สตราสบรูก์ – รถไฟความเร็วสงู TGV – ปารสี – มงมารต์   

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะน ัง่รถไฟความเร็วสูง TGV สูม่หานครปารสี ว ิง่ดว้ยความเร็ว 300 กโิลเมตร ตอ่ช ัว่โมง 

จนถงึเดนิทางมาถงึสถานีรถไฟ Gare Du East ในมหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศ

ฝร่ังเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนั่กท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมาก

ทีส่ดุ ปัจจุบันกรุงปารสีเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมัยแห่งหนึง่ของโลกที่

ทรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บนัเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รงุปารสีเป็น

หนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก   

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นมงมารต์ (Montmartre) เนนิเขาทีส่งูทีส่ดุในปารสี   น าทา่นชมวหิารพระ

หฤทยัอนัศกัดิส์ทิธิ ์(Sacre Coeur) เป็นโบสถแ์บบศลิปะโรมาโนไบแซนไทนท์ีส่วยทีส่ดุในกรงุปารสี 

ณ บรเิวณนี ้คณุจะไดช้มกรงุปารสีทีแ่สนจะน่าประทับใจ พรอ้มรืน่เรงิไปกบันักดนตรพีเนจรทีม่าขบักลอ่ม

ดนตรใีหก้บัผูม้าเยอืน บรเิวณมงมารต์ มบีาร ์คาเฟ่ รา้นคา้น่ารัก แทรกตวัเบยีดเสยีดกนัมากมาย รวมถงึ

สนิคา้ทีร่ะลกึใหท้า่นเลอืกชม เลอืกซือ้ ไดต้ามอธัยาศัย 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL PONT DE SEVRES  หรอืเทยีบเทา่    

วนัที ่8: พระราชวงัแวรซ์ายน ์– มหาวหิารนอเตรอดาม – ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู่ เมืองแวรซ์ายส  ์น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส  ์(Versailles 

Palace) อันยิง่ใหญ่ (มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) ทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้

หลุยสท์ี ่14 ภายในตกแต่งอยา่งวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน 

ซึง่เป็นการใชเ้งนิอยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง,

ทอ้งพระโรงทีต่กแต่งอยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่ี

ความยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคย

เขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี ่14 แหง่ฝร่ังเศส อกีทัง้ยงัเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้ร า

ของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี ่16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทีต่กแต่งอย่าง

งดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่ 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าทา่นกลับเขา้สูม่หานครปารสี (Paris) จากน ัน้เขา้ชมมหาวหิาร  นอเตรอดามแหง่ปารสี 

(Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิทีง่ามเลศิ โดด

เด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลีย่มและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพืน้ดนิถงึ 96 เมตร 

เป็นสถานทีป่ระกอบพธิอีภเิษกสมรสระหว่างพระเจา้หลยุสท์ี ่16 กับพระนางมารอีงัตัวเนตต ์และยังเป็น

จุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝร่ังเศสอีกดว้ยจากน ัน้น าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux 

Mouches Cruise) ไปตามแม่น ้ าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้า เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่า

ประทับใจ 

ค า่       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยเอสคาโก)้ 

       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL PARIS PONT DE SERVES หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่9: ประตชูยั – หอไอเฟล – พพิธิภณัฑน์ า้หอม – ชอ้ปป้ิง – สนามบนิ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเทีย่วชมความงดงามของมหานครปารสี ผา่นลานประวตัศิาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์ (Place de la 

Concorde) ทีพ่ระเจา้หลยุสท์ี ่ 16 และพระนางมารอีองตวัแนต ถกูตดัสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิใน

สมยัปฏวิตัฝิร่ังเศส จากน ัน้เขา้ สูถ่นนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ ่(Champs Elysees) ซึง่ทอดยาว

จากจัตรัุสคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยันโปเลยีน, น าชมและถา่ยรปูคูก่บัประตชูยั   นโปเลยีน (Arc de 

Triomphe) สญัลกัษณ์แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริม่

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้น าถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบัหอไอเฟล (Tour 

Eiffel) สญัลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารสีดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.

1889 ทีบ่รเิวณจัตรัุสทรอคาเดโรน่ าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑน์ า้หอม Fragonard พพิธิภณัฑท์ีจ่ัดแสดง

ประวัตคิวามเป็นมาและจดัแสดงวธิกีารผลติน ้าหอมในปัจจบุนั ของโรงงานผลติน ้าหอมยีห่อ้ 

Fragonard ยีห่อ้น ้าหอมอนัโดง่ดัง ทีม่แีหลง่ผลติตน้ก าเนดิมาจากเมอืง Grasse เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น

เมอืงหลวงของโลกน ้าหอม โดยพพิธิภณัฑแ์หง่นีก้อ่ตัง้ขึน้มาในปี 1983 ตวัอาคารเป็นทีอ่ยูเ่ดมิของ นโป

เลยีน โบนาปารต์ที ่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึง่แตล่ะหอ้งจัดแสดงเรือ่งราวเกีย่วกบับรรจุ

ภณัฑบ์รรจนุ ้าหอมตัง้แตส่มยัอดตีจนถงึปัจจบุนั และบอกเลา่เรือ่งราวการผสมผสานกลิน่น ้าหอมใหม้ี

เอกลักษณ์อนัรัญจวนใจ และหากทา่นมองหาของฝากจากปารสีทีไ่มเ่หมอืนใคร ทา่นสามารถเลอืกซือ้

น ้าหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอธัยาศัย 

เทีย่ง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้เชญิเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ราคาถกูในรา้นคา้ปลอดภาษ ี (Duty Free Shop) อาท ิ เชน่ 

เครือ่งส าอาง น ้าหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาทา่นสมัผัสกบับรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิง

จากทัว่ทกุมมุโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญใ่จกลางกรงุ ปารสีทีแ่กลเลอรี ่ ลาฟาแยตต ์ (Galleries 

Lafayette) หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดงัของสวสิ ทีม่สีาขา

เปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้

ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer     เป็นตน้ 

 น าเดนิทางสู ่สนามบนิชารล์ เดอ โกล เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษ ี (Tax Refund) และมี

เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

21.50 น. ออกเดนิทางกลับสูด่ไูบ โดยเทีย่วบนิที ่EK 076 

วนัที ่10: ดไูบ - กรงุเทพฯ 

06.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

09.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

19.15 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภีาพ 
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***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : EUROPE CLASSIC อติาล(ีโรม) สวติเซอรแ์ลนด(์ยอดเขาจงุเฟ

รา) ฝร ัง่เศส 10 วนั 7 คนื  

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  10-19 ก.ค. 61  
7-16 ส.ค. 61 (วนัแม)่  

  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 75,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 75,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 75,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
75,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  21,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ GO3FCO-EK011 10D7N AUG18-EK-W07 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (18 ยโูร) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 ยโูร) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 
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  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแตล่ะคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า      ประเภทหมูค่ณะ 

เทา่น ัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ข ึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซี่าเท่าน ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซีา่เหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนั มคีา่ Fast Track เพิม่เตมิอกี ทา่นละ 

400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 
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และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ย

ปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement 

เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
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(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี
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(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

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

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

 

 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 

 


