
 
 
 
 
 
  
 

  
  
  
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ก ำหนดกำรเดินทำง  
เดือนพฤษภำคม  : 17 – 26 พ.ค.  //  31 พ.ค. – 9 มิ.ย. 2563 (วันเฉลิมฯพระรำชินี)  
เดือนมิถุนำยน   :  14 – 23 มิ.ย. 2563 



วันที่แรก (1)    ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ) 

21.30 น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบิน สายการบินไทย (TG) สังเกตุ
ป้าย กราเซีย กรุ๊ป เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรท่ีนัง่ขึ้นเคร่ือง 

 
วันที่สอง (2)    โรม – โคลอสเซียม – น ้ำพเุทรวี่– กรุงวำตกินั – มหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ –วิหำรแพนเธออน  –  ปิซ่ำ 

00.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตำลี โดยเที่ยวบินที่ TG 944 บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมตลอดเที่ยวบิน 
06.50 น.     เดินทางถึง สนำมบินลีโอนำร์โด ดำร์วินช่ี (ฟูมิซิโน)  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว น าท่าน

เดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซ่ึงมีอดีตอนัยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิ
โรมนัเรืองอ านาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมา จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ 
นครรัฐวำติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิก น ำท่ำน เข้ำชมภำยใน  มหำวิหำรเซนต์ปี เตอ ร์ 
สถาปัตยกรรมล ้าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกซ่ึงตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชม
รูปป้ันแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล  เสา
พลบัพลาท่ีออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซ่ึงปัจจุบนัเป็นส่ิง
ล ้าค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลีชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนั
ศกัดิ์ สิทธ์ิ โรมนั ฟอรั่ม,จากนั้นคณะแวะถ่ายรูปท่ีระลึกดา้นหนา้ สนำมกีฬำ
โคลอสเซียม โบรำณสถำนเก่ำแก่ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนาม

กีฬายกัษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน การออกแบบอย่างชาญฉลาดสร้างให้สนาม
กีฬามีลกัษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมรู้สึกเขา้ใกลน้กักีฬา ถือเป็นตน้แบบของสนาม
กีฬาในปัจจุบนั จากนั้นให้ ท่ำนถ่ำยภำยคู่กับประตูชัยคอนสแตนติน สัญลกัษณ์แห่งชัย
ชนะและที่มาของ “ ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม ” รถโคช้น าท่านวิ่งผ่านชมสถานท่ีต่างๆ
รอบกรุงโรม 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน) (ม้ือท่ี 1) 
บ่าย จากนั้นน าท่านชม น ้ำพุเทรวี่ เป็นน ้ าพุท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงมากท่ีสุดใน

โลก ช่ือ “เทรวี่” นั้นมาจากค าว่า“ตรีวิอุม” หมายถึงพบกนัของถนนสามสาย 
เป็นอนุสรณ์สไตลบ์ารอค ออกแบบและก่อสร้างโดย นิโคลา ซาลวี่ ซ่ึงองค์
สมเด็จสันตะปาปา ครีเมนต์ท่ี 12ได้มอบหมายให้สร้างขึ้นในปี 1732 การ
ก่อสร้างด าเนิน เร่ือยมาจนกระทั่งภายหลังการส้ินพระชนม์สมเด็จ
สันตะปาปาที่ เออร์บนั ที่ 8ไดห้ยุดชะงกัลง และด าเนินการสร้างต่อมาจนแลว้เสร็จในปี 1762 รวม ใชเ้วลาทั้งส้ิน 30
ปี ทางระบายน ้ า เวอรโก้ บริเวณลานด้านหน้านั้นก่อสร้างมากว่า 2000 ปี ครั้ งสมยัโรมโบราณซ่ึงปกครองโดย
จกัรพรรดิออกสัตสั ซ่ึง ตรงเวลา 19 ปี ก่อนคริสตศกัราช รูปป้ันแกะสลกัท่ีเลิศหรูอลงัการท่ีอวดโฉมให้ผูไ้ปเยือน
ได้ยลนั้น ได้แนวคิดจากความยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าเนปจูน “เทพแห่งทอ้ง
ทะเล” ว่ากนัว่า หากใครท่ีไดโ้ยนเหรียญลงไปในน ้า เขาหรือเธอผูน้ั้นจะได้
กลบัมาเยือนอีกในสักวนั จากนั้นให้คณะไดถ่้ายรูปภาพคู่ บันไดสเปน เป็น
บันไดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาว



อิตาลี ช่ือ Francesco de Sanctis  เช่ือมระหว่าง Piazza di Spagna และ Piazza Trinità dei Monti เป็นบันไดที่กวา้ง
ท่ีสุดและยาวท่ีสุดในทวีปยุโรป มีขั้นบันไดทั้งหมด 138 ขั้น ใช้ส าหรับเดินเล่นหรือเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ ที่ย่าน 

บนัไดสเปน นับว่าเป็นแหล่งพกัผ่อนของชาวอิตาลีและ นักท่องเท่ียวหลากหลายเช้ือชาติ  น าท่านชม วิหำรแพน
เธออน เป็นสถาปัตยกรรมส าคญั สร้างขึ้น โดยจกัรพรรดิมาร์กุส วิปซานิอุส อากริปปา จุดมุ่งหมายในการสร้างไม่
ชดัเจนต่อมามีการสร้างใหม่ในสมยัจกัรพรรดิเฮเดรียน ใน ค.ศ. 126 และซ่อมใหญ่ในปี ค.ศ. 202 โดยจกัรพรรดิเซ
ปติมิอุส แซเวรุส และคาราคาลา การก่อสร้างในสมยัจกัรพรรดิเฮเดรียนมีวตัถุประสงค์เพื่อใชเ้ป็นเทวสถานของเทพ
เจ้าโรมนั 7 องค์หรือเทพแห่งดาวในระบบสุริยะ APOLLO พระอาทิตย ์DIANA พระจนัทร์ 
MARS องัคาร  MERCURY พุธ JUPITER พฤหัส VENUS ศุกร์ SATURN เสาร์ ลกัษณะเด่น
ของตวัวิหารคือมีหลงัคาทรงกลมและโคง้เป็นคร่ึงวงกลมวางอยู่บนเสาหินแกรนิตขนาดมหึมา 
วิหารมีความสูงถึง 43.3 เมตร รายละเอียดของโดมหลงัคาภายในวิหาร รวมถึงโครงสร้างที่
แข็งแรงและยืนหยดัมานานกว่าสองพนัปี ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 7 เป็นตน้มา วิหารแห่งน้ีถูก
ใชเ้ป็นโบสถโ์รมนัแคธอริค อุทิศแด่พระแม่มารีและผูพ้ลีชีพเพื่อศาสนา ออกเดินทางสู่ แคว้น
ทอสคำน่ำ เมืองปิซ่ำ  ท่านจะได้ชมทิวทศัน์อนัสวยงามของบา้นเรือนแบบอิตาลีและปราสาทตั้งสูงสง่างามอยู่บน
เนินเขา และเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นดีของเมืองน้ี 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (อาหารพื้นเมือง สปาเก็ตต้ีต้นต าหรบัอิตาลี + อาหารจาน
หลกั (เมนคอรส์) + ของหวาน) (ม้ือท่ี 2) 

 
 
 
 
 

  พักค้ำงคืน ณ GALILEI  HOTEL หรือเทียบเท่ำ (คืนที่ 1) 
 
วันที่สำม (3) เมืองปิซ่ำ – หอเอนปิซ่ำ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกำะเวนิส – สะพำนถอนลมหำยใจ –   
                           จัตุรัสซำนมำร์โค – วิหำรซำนมำร์โค  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 
                    น าท่านชม หอเอนเมืองปิซำ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก  ท่ีเมืองปีซา   ประเทศอิตาลี  เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น 

สร้างดว้ยหินอ่อนสูง 181 ฟุต เร่ิมสร้างเม่ือค.ศ.1174 แต่การก่อสร้างตอ้งหยุดชะงกัลงเม่ือก่อสร้างไปไดป้ระมาณ 4-
5 ชั้น เน่ืองจากพ้ืนดินใต้อาคารเร่ิมยุบลงจากการท่ี
รากฐานของอาคารไม่มัน่คงพออย่างไรก็ตามตอ่มาได้
มีการก่อสร้างเพ่ิมเติมจนเสร็จส้ินเรียบร้อยเม่ือปีค.ศ.
1350ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงบางส่วนของโครงสร้าง
ดา้นบนไปจากแผนผงัเดิมเพื่อถ่วงดุลกบัการเอียงของ
หอ โดยรวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งส้ิน  176  ปี แต่ตวัหอก็ยงัเอนไปจากแนวตั้งฉากถึง14ฟุตปัจจุบนัน้ีได้ปิดไม่ให้
นกัท่องเท่ียวขึ้นไปชมขา้งบนแลว้   เน่ืองจากว่าหอจะเอนลงเร่ือยๆ ซ่ึงบรรดาวิศวกรก าลงัหาทางท่ีจะหยุดยั้งการ



เอนและอนุรักษ์ให้มีสภาพเอียงไวใ้ห้อนุชนรุ่นหลงัได้ชมไปอีกนานๆ ส าหรับหอเอนปิซาน้ีภายในมีเสาหินอ่อนท่ี
สลกัลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรช่ือดงัแห่งยุคไดส้ลกัลวดลายไวส้วยงามมาก  ณ  ท่ีหอเอนปิซาแห่งน้ีเป็นท่ีท่ีกาลิเลโอ
ขึ้นไปท าการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกบัแรงดึงดูดของโลก  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ  ภัตตำคำร  (อำหำรจีน) (ม้ือท่ี 4) 
บ่าย ท่าน เดินทางสู่ เกำะเวนิส – เมรเตร้ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหน่ึงของโลก “เมือง

ที่ใชเ้รือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ 
เกำะซำนมำร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิสระหว่างทางท่านจะได้ชม
อนุสาวรียข์องพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเล่ียน ให้
ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับสะพานถอนหายใจ  ที่ เช่ือมต่อระหว่าง “Doge 
Palace” ซ่ึงเคยเป็นที่ประทบัของเจ้าผูค้รองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยงั
เป็นศูนย์กลางของการปกครองแควน้ในยุคสมยันั้นอีกด้วย ชม จตัุรัส
เซนต์มาร์คโค ท่ีมีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลงั สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปป้ิงสินคา้
พ้ืนเมืองของเวนิสตามอธัยาศัย อาทิ เคร่ืองแก้วมูราโน่ ต้นต ารับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเคร่ืองแกว้แต่ละช้ินมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก  ได้
เวลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัเมือง เมสเตร้ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภัตตำคำร  (ม้ือท่ี 5) 

 (อาหารพื้นเมือง พิซซ่าต้นต าหรบัอิตาล+ี อาหารจานหลกั (เมนคอรส์)+ของหวาน) 
 

 
 
  พักค้ำงคืน ณ DELFINO HOTEL VENEZIA MESTRE หรือเทียบเท่ำ (คืนที่ 2) 
 
วันที่ส่ี (4)       เมสเตร้ – มิลำน – อนิเทอร์ลำเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ ) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 
                   น าท่านเดินทางไปยงั เมืองมิลำน เป็นเมืองหลวงของแควน้ลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศ

อิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี มีช่ือเสียงในด้านแฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลาน
ถูกจดัให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ 
โรม นอกจากน้ีมิลานยงัเป็นท่ีรู้จกัจากประเพณีคริสตม์าสท่ีเรียกว่า ปาเนตโตเน 
(Panettone) อุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลิตรถยนต ์อลัฟา โรมีโอ รวมไป
ถึง สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลาน และ สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน  ถ่ำยรูปกับ 
มหำวิหำรแห่งมิลำน (Duomo di Milano) เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลำน  และเป็นวิหารหินอ่อน
สถาปัตยกรรมโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซ่ึงใชเ้วลาสร้างนานถึง 500 ปี ลกัษณะเด่นของวิหารที่นอกเหนือจากความ
วิจิตรงดงามแลว้ ยงัประดบัประดาไปดว้ยรูป้ันนบักว่า 3000 รูป ท่ีสวยงามไม่แพก้นั  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน) (ม้ือท่ี 7) 



บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ สู่ เมืองอินเทอร์ลำเค่น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ 
Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม ้ , 
สถานคาสิโน ฯลฯ ให้ท่านเดินเล่นพกัผ่อน ช่ืนชมบรรยากาศของตวัเมืองท่ีมีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง มีสวนดอกไม้
เล็ก ๆ น่ารักสร้างสีสันให้ตวัเมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกว่า 100 ปีที่งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น 
และยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีกดว้ย  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ ภัตตำคำร (ฟองด ูต้นต ารบัสวิตเซอรแ์ลนด)์ (ม้ือท่ี 8) 
  พักค้ำงคืน ณ  CITY OBERLAND หรือเทียบเท่ำ (คืนที่ 3) 
 
วันที่ห้ำ (5)    พิชิตยอดเขำจุงเฟรำ – สถำนีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ ้ำน ำ้แขง็ 1000ปี  –  สวิสสฟิงซ์ –  ลูเซิร์น 

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (ม้ือท่ี 9) 
 น าคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศขึ้นมุ่งหนา้ขึ้นสู่หมู่ บ้ำนกรินเดลวำลด์กรุน เพื่อน ำท่ำนขึ้นรถไฟ สำย

จุงฟรำวบำห์เนน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบ
สวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบาน
สะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไม้ล่วงบ้าน
หลงัน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงววัพ้ืนเมืองท่ีกระจดั
กระจายแทะเล็มหญ้าอยู่ทั่วบริเวณ ล าธารน ้ าธรรมชาติเล็กๆท่ีใส
สะอาดและฉากหลงัท่ีมีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซ่ึงจะท าให้
คณะไดร้ับความประทบัใจเป็นอย่างยิ่ง พร้อมน าคณะเปล่ียนบรรยากาศโดยการ นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชำติ
บนภูเขำสูง แห่งแอลป์  แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสำยภูเขำที่สถำนีไคลน์ไชเด็กรถไฟท่ีจะน าท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่
ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไวท้ี่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึง สถำนีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บน
ยอดเขำจุงเฟรำ ซ่ึง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน ้ าแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  
นกัท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งน้ีปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน
ตลอดทั้งปี ในปี 2001  อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักับแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ จากนั้นน าท่าน 
ชม ถ ้ำน ้ำแข็ง1,000 ปี  ท่ีสร้างโดยการเจาะธารน ้าแข็งเขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน ้าแข็งแกะสลกัรูปร่างต่าง จากนั้น
ชมวิวทิวทศัน์และสัมผสัหิมะท่ีลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ท าการไปรษณียท์ี่สูงท่ีสุด
ในโลกพร้อมซ้ือของท่ีระลึกต่างๆตามอธัยาศยั... 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนัเมนูท่ีดีท่ีสุด ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา  (ม้ือท่ี 10) 
บ่าย น าท่านขึ้น สวิสสฟิงซ์ หรืออาคารสังเกตุการณ์ ที่ความสูง 3,571 เมตร/11,716 ฟิต ท่านสามารถชมวิวไดร้อบ 360 

องศาจากระเบียงไดป้ระสบการณ์แสนประทบัใจการเดินทางสู่ ยุงค์ ฟรำวยอร์ค-หลังคำยุโรป ไปแล้วไม่ได้มำจุดชม
วิว จุดนี้เหมือนมำไม่ถึง ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทาง
ลงจากยอดเขา โดยเส้นทางรถไฟอีกดา้นหน่ึงเพื่อ เปล่ียน
บรรยากาศ ไม่ให้ซ ้ าทางเดิมผ่านเมือง เวนเกน้ เมืองท่ีสร้าง
บา้นแบบสวิตเซอร์แลนด์ ซ่ึงมีความสวยงามมากจนยากที่
จะลืม  แวะเปล่ียนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็คซ่ึงบริเวณสถานีน้ี ลน้เกลา้รัชกาลท่ี5 เคยเสด็จมาแลว้  จนกระทัง่ถึง



เมืองเลาเท่นบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN) หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองน้ีตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาด
ใหญ่ที่ช่ือว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อนัหมายถึงทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ  

 ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  (ม้ือท่ี 11) 
  พักค้ำงคืน ณ  Ibis Styles Luzern City หรือเทียบเท่ำ (คืนที่ 4) 
วันที่หก (6)       เมืองลูเซิร์น – สะพำนไม้ชำเปล – อนุสำวรีย์สิงโต – เดนิเล่นชิวๆชมเมือง –เมืองซุก  – ดิจอง  (ฝร่ังเศส) 

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (ม้ือท่ี 12) 
 น าท่านชม สะพำนไม้ชำเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นสะพาน  

ไม้ที่ เก่าแก่มีอายุหลายร้อยปี  น าท่าน ชม  อนุสำวรีย์สิงโต 
สัญ ลั ก ษ ณ์ ข อ งค ว ำม ซ่ื อ สั ต ย์ แ ล ะก ล้ ำห ำญ ขอ งช ำว

สวิสเซอร์แลนด์ ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวงั
ในคราวปฏิวตัิใหญ่ของฝรั่งเศสแกะสลกัอยู่บนหน้าผาหิน อิสระให้ท่ำนได้เดินเล่น
ชมเมือง(ไม่ใช่วิ่งชมเมือง) หรือ  ชอ้ปป้ิง นาฬิกาสวิสฯ   อาทิ ROLEX,PANERAI, 
OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นตน้ หรือเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกเช่น มีด
สวิสฯ พร้อมสลกัช่ือ, สินคา้พ้ืนเมืองของท่ีระลึก, ช็อคโกแลต เป็นตน้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซุก เป็นเมือง
เล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ   เมืองซุกเคยเป็นเขตปกครองท่ีมีรายได้เฉล่ียนอ้ยท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์แต่ปัจจุบนัซุก
คือเมืองท่ีรวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเรียกเก็บค่าภาษีในอตัราต ่า
ที่สุดในโลก ท าให้เป็นข้อได้เปรียบในเชิงการต่อรองราคาทางธุรกิจ 
และยงัติดอนัดับเมืองที่สะอาดที่สุดหน่ึงในสิบของโลกอีกด้วย ให้ท่าน
ไดถ่้ายรูปคู่กบั CLOCK TOWER ที่มีความสูง 52 เมตร มองเห็นไดม้า
แต่ไกล สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 13 หลังคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาท่ี
ตั้ งอยู่ เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ท่ีสามารถบอกข้างขึ้ น ข้างแรมของ
พระจนัทร์ได ้ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมบา้นเรือน และทะเลสาบของเมืองซุก 

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน) (ม้ือท่ี 13) 
บ่าย จากนั้นออกเดินทางโดยรถโคช้ขา้มพรมแดนของ สวิสเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส เดินทางผ่านทุ่งราบอนักวา้งใหญ่สู่เขต

แควน้เบอร์กนัดี ท่ีมีการปลูกตน้มาสตา้เพ่ือน ามาผลิตมาเป็น มสัตาร์ด อีกทั้งยงัเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นดีของประเทศ
ฝรั่งเศส เดินทางเขา้สู่ เมืองดีจอง ซ่ึงเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีสวยงามของประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์
กนัดีชมอาคารบา้นเรือนสมยัเรอเนสซองส์  

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (อาหารพื้นเมือง สไตลฝ์รัง่เศส ) (ม้ือท่ี 14) 
 พักค้ำงคืน ณ NOVOTEL DIJON ROUTE DES GRANDS CRUS หรือเทียบเท่ำ (คืนที่ 5) 

 

วันที่เจ็ด (7)   ดิจอง  – รถไฟด่วน TGV –  พระรำชวังแวร์ซำยส์ – ล่องเรือแม่น ้ำแซน – ถนนชองเอลเิซ่  – ประตูชัยปำรีส  

เช้ำ                รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (ม้ือท่ี 15) 

 จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองปำรีส ด้วยรถไฟด่วน TGV เพลิดเพลินและ
สนุกสนำนกับควำมสะดวกสบำย ด้วยควำมเร็วกว่ำ 300 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 



(ไม่ต้องลำกกระเป๋ำใหญ่ไปให้ล ำบำก เพรำะเรำมีรถบัสขนสัมภำระไปให้ท่ำน ) จนกระทัง่ถึงกรุงปารีส  
เมืองหลวงของประเทศ  ฝรั่งเศส ตั้งอยุ่บนแม่น ้ าแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแควน้ อีล-
เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ินฐานมากว่า 2000 ปี เมืองปารีส มหานครซ่ึงได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงด้าน
แฟชัน่  ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของทุ่งดอกเรพซีด,ไร่องุ่น,และหมู่บา้นชนบทของ
ฝรั่งเศสจนกระทั้งเขา้สู่เมืองปารีส 

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน) (ม้ือท่ี 16) 
บ่าย น าท่านเดินทางไปยงั แวร์ซำย อดีตเมืองหลวงและศูนยก์ลางการเมืองการปกครองในสมยัพระเจา้หลุยส์ที่ 14 อยู่

ห่างจากปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร น าท่านเขา้ชม พระรำชวังแวร์ซำย (มีไกด์
ท้องถิ่นบรรยำย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นป๊ึก ที่ส ำคัญเที่ยวแบบ 
VIP ไม่มีต่อคิว) พระราชวงัท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือให้ใหญ่ท่ีสุดใน
ปฐพี ชมความอลังการของพระราชวงัซ่ึงได้รับการตกแต่งไว้
อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิเช่น 
ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถง
กระจกทอ้งพระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึงเร่ืองราวและความเป็นมาของอดีตอนัยิ่งใหญ่ของพระราชวงั
แห่งน้ี จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณอุทยานอันร่มร่ืนและหลากหลายด้วยพันธ์ุไม้
ดอกไมป้ระดบัสีสันสวยงาม น าท่านเดินทางสู่ ท่ำเรือบำตำมูซ เพื่อล่องเรือแม่น ้ำแซน ชมวิวทิวทศัน์กนับนดาดฟ้า
เรือ ช่ืนชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส ชมสถานที่ส าคัญ
คู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ าแซน โบราณสถาน และอาคารท่ีเก่าแก่สร้าง
ด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ตลอดทางท่านจะได้
ความประทบัใจกับความสวยงามของทศันียภาพท่ีร่วมกนัสรรสร้างให้นคร
ปารีสได้ช่ือว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น 
สะพำนอเล็กซำนเดอร์, ศำลำว่ำกำร, จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษำปณ์, เกำะอิลเดอลำซิเต้ ศูนยก์ลางเมืองแห่งแรก 
สถานท่ีตั้ง มหำวิหำรนอเตรอดำม หรือโบสถ์นอเตรอดำม สร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิคที่ประดบัตกแต่งดว้ยกระจกสี
อย่างงดงาม ซ่ึงในอดีตเคยใช้เป็นสถานท่ีส าหรับพิธีราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย ์มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และ
ท าให้ให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลกงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีท่ีน ้าในแม่น ้ า
แซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนดัหยุดงาน เป็นตน้ รายการล่องแม่น ้าแซนอาจจะไม่สามารถ
ด าเนินการได)้จากนั้นน าท่านไปชม ประตูชัย สัญลกัษณ์แห่งชัยชนะของน
โปเลียน ก่อนนัง่รถผ่านชมสองฟากฝ่ัง ถนนชองป์เซลิเซ่ ตน้แบบถนนราช
ด าเนินของไทย ซ่ึงเต็มไปด้วยคาเฟ่และร้านคา้ขายของดีราคาแพงจากดีไซ
เนอร์ช่ือก้องโลกสู่ จัตุรัสคองคอร์ด สถานที่ส าคญัที่สุดแห่งหน่ึงในหน้า
ประวตัิศาสตร์ของฝรั่งเศสและยุโรป เป็นลานประหารท่ีตั้งกิโยตินซ่ึงคร่า
ชีวิตผูค้นนบัพนัในสมยัปฏิวตัิฝรั่งเศสปี ค.ศ. 1789   

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อาหารไทย (ม้ือท่ี 17) 

  พักค้ำงคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE เทียบเท่ำ (คืนที่ 6) 
 



วันที่แปด (8)     ขึน้หอไอเฟลช้ัน2 – DUTY FREE – พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ – ช้อปป้ิง – อำหำรพื้นเมืองหอยเอสคำโก้อบเนยในร้ำนสุด 
                          หรู 

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (ม้ือท่ี 18) 
 น าท่านถ่ายภาพ หอไอเฟล เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซ่ึงเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

จากนั้นน ำท่ำน ขึน้ลิฟท์สู่ช้ัน 2 ของ หอไอเฟิล  สัญลักษณ์ของนครปำรีสเลิศหรู อลังกำรโร
แมนติค เป็นหอสูงสร้างด้วยโครงเหล็กทั้งหมด โดยชาวฝรั่งเศสช่ือ กุสตาฟ เอฟเฟล มี
ความสูง 984 ฟุต ใชเ้หล็กทั้งหมด 7 พนัตนั สร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2413 เพื่อเป็นประติมากรรม
ฉลองครบรอบ 100 ปีหลงัการปฏิวตัิฝรั่งเศส ท่ามกลางเสียงคดัคา้นของประชาชนในสมยั
นั้นว่า รูปทรงน่าเกลียดอปัลกัษณ์เป็นที่สุด หารู้ไม่ว่าอีกไม่กี่สิบปีต่อมา หอเหล็กสูง 324 
เมตร น ้าหนกั 10,000 ตนัน้ี จะกลายเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองท่ีคนทัว่โลกอยากมาเห็น ให้
ท่านไดเ้พลิดเพลิน สนุกสนาน ชมทศันียภาพอนัสวยงามของกรุงปารีส ไดอ้ย่างทัว่ถึงและจุ
ใจ  หลงัจากนั้นน าท่านเขา้ชมความยิ่งใหญ่ อลงัการ ณ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยำย ข้อมูลแน่นป๊ึก ที่
ส ำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) หรือในช่ือทางการว่า THE GRAND LOUVRE  เป็นพิพิธภณัฑ์ที่มีช่ือเสียงท่ีสุด 
เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ตวัตึกท่ีตั้งอยู่เคยเป็นพระราชวงั
มาก่อน โดยกษัตริยฟิ์ลิป-ออกัสตสั สร้างเป็นป้อมปราการ จากนั้ นพระเจ้า
ชาร์ลที่5 ไดข้ยายป้อมปราการลูฟร์ให้เป็นพระราชวงั พระเจา้หลุยส์ 13 และ14 
เคยประทบัอยู่ที่น่ี ปัจจุบนั ลูฟร์ เป็นสถานที่จดัแสดงและเก็บรักษาผลงานทาง
ศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมากกว่า 40,000 ช้ิน มีตั้งแต่ศิลปะ 
สมยัอีทรัสกนั กรีก โรมนั อียิปตภ์าพเขียนและปติมากรรมยุคเรอเนสซองซ์ ให้ท่านไดถ่้ายรูปกบัปิรา
มิดแก้ว ซ่ึงเป็นทางเขา้หลกัออกแบบโดยสถาปนิกเช้ือสายอเมริกัน - จีน น าท่านช่ืนชม ภำพวำด
โมนำลิซ่ำ ของลีโอนาร์โด ดาวินชี จิตรกรและสถาปนิก อจัฉริยะ ชาวอิตาเลียน ภาพวาดชวน
พิศวงเน่ืองมาจากรอยยิ้มอนัเป่ียมดว้ยเลศนยัของนางท่ีอยู่ในภาพ จนท าให้ผุค้นวิจารณ์กนัมากว่า
แทจ้ริงแลว้โมนาลิซ่า คือใครกันแน่ เป็นบุรุษหรือสตรี   ชมรูปป้ันภาพเทพธิดาวีนัส (VENUS 
DEMILO) และศิลปะส าคญั ของโลกภายในพิพิธภัณฑ์ ได้เวลาอนัสมควร    น าท่านเดินทางสู่ 
ร้ำนปลอดภำษี เพ่ือให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง, น ้าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋า
หนงั และเคร่ืองหนงัอ่ืนๆ รวมทั้งเส้ือผา้ BRAND  NAME จากฝรั่งเศส 

เที่ยง อาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยัเพื่อสะดวก และให้เวลากบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มท่ี  
บ่าย               จากนั้นอิสระให้ท่านช็อปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของฝรั่งเศสภายในห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั แกลลำร่ี ลำฟำแยตต์ ซ่ึงมี

สินคา้แบรนด์เนมทุกยี่ห้อรวมถึง LOUISE VUITTON ท่านที่ไม่มีความประสงค์ช้อปป้ิงสามารถเดินชมความงาม
ของบา้นเมืองและโรงละครโอเปร่า ที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านชอ้ปป้ิงอยู่กลางเมืองมีอาคารบา้นเรือนสวยงามมาก  

ค ่ำ  รบัประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝรัง่เศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่าน
สามารถ เลือก สเต๊กสไตล์ฝรัง่เศส 1 อย่าง อาทิเน้ือหมู/เน้ือววั/
เป็ดอบซอส/ปลา  พร้อมจิบไวน์ฝรัง่เศส ตบท้ายด้วยของหวาน ) 
(ม้ือท่ี 19) 



 
 
 
 
 

  พักค้ำงคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE เทียบเท่ำ (คืนที่ 7) 
 
วันที่เก้ำ (9)     ปำรีส – กรุงเทพฯ 

เช้ำ             รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (ม้ือท่ี 20) 
                    ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อท าการเช็คอิน และท า TAX REFUND  
13.40 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย (TG)  เที่ยวบินที่ TG 931 บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมตลอด

เที่ยวบิน 
 

วันที่สิบ (10)     ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ) 

05.55 น.        เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
   

ขอบคุณท่ำนทีใ่ช้บริกำร 
 

 อิตำลี  สวิตเซอร์แลนด์  ฝร่ังเศส 10 วัน  7 คืน 
 โดย Thai Airways International  (TG)  

อัตรำค่ำบริกำร ผูใ้หญ่ 
(พกัห้องคู่) 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

วันที ่17 – 26 พ.ค.   85,555 18,000 

วันที ่31 พ.ค. – 9 มิ.ย. 2563 (วันเฉลิมฯพระรำชินี) 85,555 18,000 

วันที ่14 – 23 มิ.ย. 2563 85,555 18,000 
** รำคำดังกล่ำวอำจมีกำรปรับเปลีย่นหำกสำยกำรบินมกีำรเรียกเก็บภำษีน ้ำมนัและภำษีสนำมบินเพิ่มเติม ** 

 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนญุำตให้เดก็อำยุมำกกว่ำ 6 ปีขึน้ไป เข้ำพกัแบบไม่มีเตยีงเสริม ** 
** รูปภำพในโปรแกรมทัวร์เป็นกำรตกแต่งเพือ่กำรโฆษณำเท่ำนั้น ** 

***หมำยเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธิ์ในกำรยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงรำคำกรณีผู้ร่วม      เดินทำงน้อยกว่ำ 20 ท่ำน*** 

ส ำหรับท่ำนที่เป็นมุสลิม ,  ทำนมังสวิรัติ  , ไม่ทำนหมู  , ไม่ทำนเนื้อ , ไม่ทำนไก่ , ไม่ทำนปลำ  โปรดแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 
สัปดำห์  
 
* ในกรณีเลื่อนกำรเดินทำงกลับ ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นท าการยื่นวีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ้่ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ้่ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพ่ิมเติม เช่นเอกสำรประกนั,เอกสำรโรงแรมที่อยู่ต่อ  



***หมำยเหตุข้อส ำคัญที่ท่ำนควรทรำบ*** 
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษทั จะท าการนดัหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื่นวีซ่า เป็นการ
ยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เขา้ไปยื่นวีซ่า 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ้่ายรวมอยู่ในรายการทวัร์แลว้ 
2) ในกรณีที่ท่ำนไม่สำมำรถมำยื่นวีซ่ำตำมวันที่บริษัทแจ้งไว้ ท ำให้วันยื่นวีซ่ำเหลือน้อยกว่ำ 15 วันก่อนกำรเดินทำง ท่ำนจะต้อง
จ่ำยเงินค่ำวีซ่ำเพิ่มท่ำนละ 2,600 บำท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจ านวนน้ี ท่านสามารถจ่ายเงินที่ตวัแทนยื่นวีซ่าดว้ย
ตวัท่านเองในวนัที่ท่านยื่นวีซ่า  
***กรุณำพิจำรณำรำยละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่ำงๆของบริษัท เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำงวดแรกแล้ว ทำงบริษัท
ถือว่ำท่ำนได้รับทรำบและยอมรับเง่ือนไขต่ำงๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว *** 
 
อัตรำนี้รวม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทำงไปและกลบัพร้อมคณะ (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 

กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 
2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง (กฎหมำยในยโุรปไม่อนญุำตให้คนขับรถเกนิ 12 

ช่ัวโมง/วัน) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ 

เน่ืองจำกอยู่ในภูมิประเทศที่มอีำกำศหนำวเย็น, รำคำโรงแรมอำจมีกำรปรับขึน้หลำยเท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกบัช่วงงำน
เทศกำล งำนแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็นผลท ำให้ต้องมกีำรเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงควำม
เหมำะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทำงเป็นส ำคญั) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำให้ ไม่ว่ำวีซ่ำจะผ่ำนหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท  กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ เท่านั้น ท่ำนใดต้องกำรซ้ือประกันสุขภำพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัททัวร์ 
 
อัตรำนี้ไม่รวม 
1)    ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีต้องกำรใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มส่ังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกว่า 2 ช้ิน (ระเบียบของสำยกำรบิน)  
5)  ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ 20 ยูโรต่อท่ำน 
6)  ค่ำทิปพนกังำนขับรถในยุโรป (ท่ำนละ 15 ยูโร) 
 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง 

• กรุณาจองล่วงหนา้อย่างน้อย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ส่วนที่เหลือช ำระทันทีหรือก่อนกำร
เดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วันไม่ว่ำผลของวีซ่ำจะออกหรือไม่ออกก็ตำม มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ 



• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท)  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหัก 50 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหัก 80 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ได้ช าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 
• ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และไดร้ับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

• ในกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนจะต้องเดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทตู เพื่อมำสแกรนลำยนิว้มือ 
โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก 

• เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้  
- ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใด ๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผ่านการพจิารณา 
- ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ค่ำด ำเนินกำรและ ค่ำบริกำร  4,500 บำท 
- ค่ำตั๋วเคร่ืองบนิที่ออกมำจริง ณ วนัยื่นวีซ่ำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบิน
ถ้ำออกตั๋วมำแล้วไม่สำมรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่ำห้องพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที  
หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100%ไม่ว่ำกรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

• ในกรณีที่ทำงบริษัทขอเอกสำรเพิ่มเติมแต่ท่ำนไม่ส่งเอกสำรตำมที่ขอมำให้ทำงบริษัท / เอกสำรของท่ำนไม่
น่ำเช่ือถือ / มีกำรปลอมแปลงเอกสำร / มำไม่ทันเวลำนัดหมำยตำมที่สถำนทูตก ำหนด (มำสำย) / ไม่รับ
โทรศัพท์สถำนทูต / กำรใช้ค ำพูดไม่สุภำพกับสถำนทูต และส่งผลท ำให้วีซ่ำไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกสถำนฑูต 
ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่ำน 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีบริษัทระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไมค่ืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

• ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ  กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 

หมำยเหตุ   



1. กรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ท าให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ที่ระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่คนื
ค่าใชจ้่ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดร้ับค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกคา้พึงจะไดร้ับอย่างเต็มความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรกัษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำฝร่ังเศส 
เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำทัวร์ (ใช้เวลำพิจำรณำวีซ่ำ 15 วันท ำกำร และต้องมำแสดงตนที่สถำนฑูต) 

1.  หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถา้มีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ต้องมีหน้าว่างเหลือ
ส าหรับประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
2. รูปถ่ายปัจจุบนัหนา้ตรง จ านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พ้ืนฉากหลงัสีขาวเท่านั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) 



รูปถ่ำยวีซ่ำฝร่ังเศส 
รูปถ่ายวีซ่าส าหรับการยื่นขอวีซ่ามีเง่ือนไขดงัน้ี 
1.สีพ้ืนหลงัสีขาว 
2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรูปหนา้จากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรูปหนา้เท่ากบัรูปหนา้ในพาสปอร์ต) 
3.ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
4.ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตวัจริง 
โปรดทราบว่า รูปถ่ายยื่นวีซ่า จะตอ้งมีลกัษณะถูกตอ้งตามมาตรฐานของ ICAO (องคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู ้
ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยู่ที่ภายในศูนย ์TLScontact. 

ตารางดา้นล่างแสดงถึงตวัอย่างภาพถ่ายท่ีไม่ไดม้าตรฐาน โดยมีเคร่ืองหมาย "✗" และเคร่ืองหมาย "✓", ส าหรับภาพถ่ายท่ีได้
มาตรฐาน ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดของการยื่นขอวีซ่าเชงเกน้ 

คุณภำพของภำพถ่ำย 
 

 
 
 
 
 
                                                      ใกล้เกินไป                       ไกลเกินไป                                ดี 
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความ
ชดัเจนภาพถ่ายจะตอ้งชดัเจน และคุณภาพคมชดั โดยไม่มีรอยเป้ือนของหมึกหรือน ้ามนั 
ภาพถ่ายจะตอ้งหันหนา้ตรง และมีสีผิวที่เป็นธรรมชาติ 
ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอายในการถ่ายรูป / ห้ามใส่เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 
3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพ่ิมเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้
ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยื่นวีซ่าดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
มารดายินยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยื่นวีซ่าดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
บิดายินยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยื่นวีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยืนยนั 
7.5 ให้แนบส าเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบส าเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 



7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซ่ึงแสดงว่าเป็นผูร้ับผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผูอ่ื้น จะต้องมี
หลกัฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา
หรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศที่เดินทาง ( ตวัจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( ส าเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน ) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( ส าเนา) 
8.3 กรณีที่เป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ต าแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิมท างาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหัวกระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น ( ตวัจริงอายุไม่เกิน 1 
เดือน ) 

8.4 กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่ปี
เป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้ นว่าก าลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา พิมพ์เป็น
ภำษำอังกฤษเท่ำนั้น / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน ) 

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภำษำอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานที่ท างานมาดว้ย รูปถ่ายอย่างนอ้ย 3-5 ใบ   

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่ำนั้น) ใชส้เตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร พร้อมน ำเล่มจริง
มำแสดงวันที่ยื่นวีซ่ำ 
▪ เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ ห้ามท าการโอนเงินเขา้ไปในครั้ งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!) 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีฝากประจ า และ บญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูร้ับรองค่าใชจ้่าย ตอ้งมีเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

10.1 จดหมายจากผูร้ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ดินทางกับผูร้ับรอง
ค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบา้น และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ , แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองให้กนัและกนัได้ / (ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได)้- กรณีเป็นสามี
ภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ้่ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 

▪ เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาว่าอยู่ดว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
▪ กรณีมีลูกดว้ยกนั ให้ใชใ้บเกิดของลูก  
▪ กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ให้ใชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยู่บา้นเดียวกนั 
10.2 กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ที่จะใชย้ื่นวีซ่า 1 ชุดของผูร้ับรองค่าใชจ้่าย  
10.3 ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  ตอ้งมีอายุไม่เกิน 15 วนั นับจากวนัที่ได้คิวยื่นวีซ่า 

พร้อมทั้งตอ้งระบุ จ านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวนัท่ี 18 กันยายน 2557  หนงัสือ
รับรองการเงินจากทางธนาคารที่ ใช้ในการยื่นวี ซ่า ต้องออกให้  ณ  ว ันที่  4 กันยายน  2557  หรือ หลังจากนั้ น
เท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุ



กรมกำรกงสุลได้แจ้งเตือนว่ำ : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขดีเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือว่า “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้
ประเทศต่างๆ หรือถูก Blacklist ห้ามเขา้ประเทศนั้นอีก 

 

วนั และประเทศที่เดินทาง (ช่ือในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้งและ
ตรงตามหน้าพาสปอร์ต วนัที่ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้น าส าเนาหน้าพาสปอร์ตไปด้วย เพื่อไม่ให้
ผิดพลาดในการออกเอกสาร) 

11. ผูสู้งอายุท่ีมีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์่าสามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 
12. กรณีผูท้ี่ก  าลงัศึกษาอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งยื่นขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู่  
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าท่ีได้กล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองต้นท่ีทางบริษัทฯ ได้จดัท าขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบตัิของลูกคา้ 

***** ส ำหรับคนท่ีจะใช้เล่มไปท่ีอื่นก่อน สถำนทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ำกรณีใด ๆ ***** 

 
กรมกำรกงสุลได้แจ้งเตือนว่ำ : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขดีเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดนิทาง ถือว่า “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ 
หรือถูก Blacklist ห้ามเขา้ประเทศนั้นอีก 
 


