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นครรัฐวาติกนั เที.ยวชมมหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลํ;าค่าที.สุดแห่งหนึ.งของโลก 

เที.ยวเกาะเวนิส ชมววิบรรยากาศของเวนิส “เมืองที.ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” 

แวะเที.ยวมิลาน มีชื.อเสียงในด้านแฟชั.นและศิลปะ พร้อมถ่ายรูปกบัมหาวหิารแห่งมิลาน 

พกัสวสิเซอร์แลนด์ 2 คืน พกั Interlaken สถานตากอากาศที.นักท่องเที.ยวจากทุกมุมโลกชื.นชอบมากที.สุด  

พกัเมืองลูเซิร์น เมืองเลก็ๆอนัแสนน่ารัก ชมสัญลกัษณ์ประจําเมือง สะพานไม้ชาเปล และ สิงโตหินแกะสลกั 

หมู่บ้านอเิซล์ทวาลด์ เป็นหมู่บ้านเลก็ ๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienz จากซี.รี.ย์เกาหลชืี.อดงั Crash Landing On You 

เมืองซุก ถ่ายรูปกบั CLOCK TOWER แลนด์มาร์กที.สําคญัแห่งหนึ.งของเมือง ที.มีความสูง 52 เมตร   

นั.งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ปารีส  และ  ขึ;นชั;น 2 ของหอไอเฟิล  สัญลกัษณ์ของนครปารีสเลศิหรูอลงัการโรแมนติค 

พระราชวงัแวร์ซายส์ และพพิธิภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถิ.นบรรยาย ในแต่ละห้อง ที.สําคญัเที.ยวแบบ VIP ไม่มีต่อควิ) 
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วนัแรก         กรุงเทพฯ –  โรม(อติาล)ี 

17.00 น.  U คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัที5 สนามบินสุวรรณภูมิ ชั;น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 

สังเกตุป้าย กราเซีย กรุ๊ป เจา้หนา้ที5บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรที5นั5งขึHน

เครื5อง 

20.25 น. Q  ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที5ยวบินที5 QR 835/ QR 115 แวะเปลี5ยนเครื5องที5สนามบินโดฮา  

บริการอาหารและเครื.องดื.มตลอดเที.ยวบิน 

 

วนัที.สอง       โรม – กรุงวาติกนั – มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – นํ;าพุเทรวี.– บันไดสเปน –วหิารแพนเธออน –  ปิซ่า  

                      (อติาล)ี 

06.20 น.     เดินทางถึง สนามบินลโีอนาร์โด ดาร์วนิชี. (ฟูมิซิโน)  หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ นาํท่านเดินทาง

โดยรถโคช้สู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ5 งมีอดีตอนัยิ5งใหญ่ และเกรียงไกรในยคุจกัรวรรดิโรมนัเรือง

อาํนาจเมื5อราวกว่า 2,000 ปีที5ผ่านมา จากนัHนนาํท่านเดินทางเขา้สู่ นครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที5ปกครองตนเองเป็น

ศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก นําท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลํHาค่า

ที5สุดแห่งหนึ5งของโลกซึ5 งตกแต่งอยา่งโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัH นแกะสลกั “เพียตา้” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแอง

เจโล  เสาพลบัพลาที5ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ5 งปัจจุบนัเป็นสิ5งลํHาค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลี 

ชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัดิY สิทธิY  โรมนัฟอรั5ม จากนัHนคณะแวะถ่ายรูปที5ระลึกดา้นหนา้ 

สนามกฬีาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ.งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายกัษที์5สามารถจุคนได้

กว่า 50,000 คน การออกแบบอยา่งชาญฉลาดสร้างให้สนามกีฬามีลกัษณะเป็นรูปวงรี เพื5อให้ผูเ้ขา้ชมรู้สึกเขา้ใกล้

นกักีฬา ถือเป็นตน้แบบของสนามกีฬาในปัจจุบนั จากนัHนให ้ท่านถ่ายภาพคู่กบัประตูชัยคอนสแตนติน สัญลกัษณ์

แห่งชยัชนะและที5มาของ “ ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม ” รถโคช้นาํท่านวิ5งผา่นชมสถานที5ต่างๆรอบกรุงโรม 

 

 

 

 
 

 เที.ยง ä รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มืHอที5 1)  (อาหารจีน)  

บ่าย จากนัHนนาํท่านชม นํ;าพุเทรวี. เป็นนํHาพทีุ5สวยงามและมีชื5อเสียงมากที5สุดในโลก ชื5อ “เทรวี5” นัHนมาจากคาํวา่“ตรีวอุิม” 

หมายถึงพบกนัของถนนสามสาย เป็นอนุสรณ์สไตลบ์ารอค ออกแบบและก่อสร้างโดย นิโคลา ซาลวี5 ซึ5 งองคส์มเดจ็

สันตะปาปา ครีเมนตที์5 12ไดม้อบหมายให้สร้างขึHนในปี 1732 การก่อสร้างดาํเนินเรื5อยมาจนกระทั5งภายหลงัการ

สิHนพระชนมส์มเด็จสันตะปาปาที5 เออร์บนั ที5 8ไดห้ยดุชะงกัลง และดาํเนินการสร้างต่อมาจนแลว้เสร็จในปี 1762 

รวม ใชเ้วลาทัHงสิHน 30 ปี มีทางระบายนํH าเวอร์โก ้บริเวณลานดา้นหน้านัHนก่อสร้างมากว่า 2,000 ปี ครัH งสมยัโรม
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โบราณซึ5งปกครองโดยจกัรพรรดิออกสัตสั ซึ5 งตรงเวลา 19 ปี ก่อนคริสตศ์กัราช รูปปัH นแกะสลกัที5เลิศหรูอลงัการที5

อวดโฉมให้ผูไ้ปเยือนไดย้ลนัHน ไดแ้นวคิดจากความยิ5งใหญ่ของเทพเจา้เนปจูน “เทพแห่งทอ้งทะเล” ว่ากนัว่า หาก

ใครที5ไดโ้ยนเหรียญลงไปในนํH า เขาหรือเธอผูน้ัHนจะไดก้ลบัมาเยือนอีกในสักวนั จากนัHนให้คณะไดถ่้ายรูปภาพคู่ 

บันไดสเปน เป็นบนัไดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ชื5อ Francesco de 

Sanctis  เชื5อมระหว่าง Piazza di Spagna และ Piazza Trinità dei Monti เป็นบนัไดที5กวา้งที5สุดและยาวที5สุดในทวีป

ยโุรป มีขัHนบนัไดทัHงหมด 138 ขัHน ใชส้าํหรับเดินเล่นหรือเลือกซืHอสินคา้ต่างๆ ที5ยา่นบนัไดสเปน นบัว่าเป็นแหล่ง

พกัผอ่นของชาวอิตาลีและนกัท่องเที5ยวหลากหลายเชืHอชาติ  นาํท่านชม วหิารแพนเธออน เป็นสถาปัตยกรรมสาํคญั 

สร้างขึHนโดยจกัรพรรดิมาร์คุส วบิซานิอุส อะกริบปา จุดมุ่งหมายในการสร้างไม่ชดัเจนต่อมามีการสร้างใหม่ในสมยั

จกัรพรรดิฮาเดรียน ใน ค.ศ. 126 และซ่อมใหญ่ในปี ค.ศ. 202 โดยจกัรพรรดิ เซพติมิอุส เซเวรุส และคาราคาลา การ

ก่อสร้างในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียนมีวตัถุประสงคเ์พื5อใชเ้ป็นเทวสถานของเทพเจา้โรมนั 7 องคห์รือเทพแห่งดาวใน

ระบบสุริยะ APOLLO พระอาทิตย ์DIANA พระจนัทร์ MARS องัคาร  MERCURY พุธ JUPITER พฤหสั VENUS 

ศุกร์ SATURN เสาร์ ลกัษณะเด่นของตวัวิหารคือมีหลงัคาทรงกลมและโคง้เป็นครึ5 งวงกลมวางอยูบ่นเสาหินแกรนิต

ขนาดมหึมา วหิารมีความสูงถึง 43.3 เมตร รายละเอียดของโดมหลงัคาภายในวหิาร รวมถึงโครงสร้างที5แขง็แรงและ

ยนืหยดัมานานกว่าสองพนัปี ตัHงแต่คริสตศ์ตวรรษที5 7 เป็นตน้มา วิหารแห่งนีH ถูกใชเ้ป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิก อุทิศ

แด่พระแม่มารีและผูพ้ลีชีพเพื5อศาสนา ออกเดินทางสู่ แคว้นทอสคาน่า เมืองปิซ่า ( ประมาณ 359 กม. ใชร้ะยะเวลา 

ประมาณ 4 ชม. 30 นาที ) ท่านจะไดช้มทิวทศัน์อนัสวยงามของบา้นเรือนแบบอิตาลีและปราสาทตัHงสูงสง่างามอยู่

บนเนินเขา และเป็นแหล่งผลิตไวน์ชัHนดีของเมืองนีH  

 

 

 

 

 

คํ.า ä รับประทานอาหารคํ.า ณ ภัตตาคาร (มืHอที5 2) 

 (อาหารพื;นเมือง สปาเกต็ตี;ต้นตําหรับอติาล ี+ อาหารจานหลกั (เมนคอร์ส) + ของหวาน) 

 

 

 
 

 ã พกัค้างคืน ณ GALILEI  HOTEL หรือเทยีบเท่า (คืนที5 1) 

 

วนัที.สาม          เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ.งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั.งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ –   

                         จัตุรัสซานมาร์โค – วหิารซานมาร์โค  (อติาล)ี 

เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มืHอที5 3) 

                    นาํท่านชม หอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ.งมหัศจรรย์ของโลก  ที5เมืองปิซ่า   ประเทศอิตาลี  เป็นหอทรงกระบอก 8 ชัHน 

สร้างดว้ยหินอ่อนสูง 181 ฟุต เริ5มสร้างเมื5อ ค.ศ.1174 แต่การก่อสร้างตอ้งหยดุชะงกัลงเมื5อก่อสร้างไปไดป้ระมาณ 4-
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5 ชัHน เนื5องจากพืHนดินใตอ้าคารเริ5มยุบลง จากการที5รากฐานของอาคารไม่มั5นคงพอ อย่างไรก็ตามต่อมาไดมี้การ

ก่อสร้างเพิ5มเติมจนเสร็จสิHนเรียบร้อยเมื5อปีค.ศ.1350 ซึ5 งมีการเปลี5ยนแปลงบางส่วนของโครงสร้างดา้นบนไปจาก

แผนผงัเดิมเพื5อถ่วงดุลกบัการเอียงของหอ โดยรวมระยะเวลาก่อสร้างทัHงสิHน  176  ปี แต่ตวัหอก็ยงัเอนไปจาก

แนวตัHงฉากถึง14 ฟุต ปัจจุบนันีH ไดปิ้ดไม่ใหน้กัท่องเที5ยวขึHนไปชมดา้นบนแลว้   เนื5องจากวา่หอจะเอนลงเรื5อยๆ ซึ5 ง

บรรดาวิศวกรกาํลงัหาทางที5จะหยุดย ัHงการเอนและอนุรักษใ์ห้มีสภาพเอียงไวใ้ห้อนุชนรุ่นหลงัไดช้มไปอีกนานๆ 

สาํหรับหอเอนปิซ่านีHภายในมีเสาหินอ่อนที5สลกัลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรชื5อดงัแห่งยคุไดส้ลกัลวดลายไวส้วยงาม

มาก  ณ  ที5หอเอนปิซ่าแห่งนีH  เป็นที5ที5กาลิเลโอขึHนไปทาํการทดลองทางวทิยาศาสตร์เกี5ยวกบัแรงดึงดูดของโลก 

 

 

 

 
  

เที.ยง ä รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภัตตาคาร (มืHอที5 4) (อาหารจีน)  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เกาะเวนิส – เมรเตร้  (ประมาณ 327 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 3 ชม. 40 นาที ) เมืองท่องเที5ยวที5

ไดรั้บการกล่าวขานวา่โรแมนติกที5สุดแห่งหนึ5งของโลก “เมืองที5ใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน” มีเกาะเลก็ใหญ่

กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเชื5อมมากกวา่ 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค (ระยะเวลาในการนั5งเรือ ประมาณ 30 

นาที) ศูนยก์ลางของนครเวนิส ระหวา่งทางท่านจะไดช้มอนุสาวรียข์องพระเจา้วิคเตอร์เอมานูเอลที5 2 บิดาของชาว

อิตาเลี5ยน ใหท่้านไดถ่้ายภาพคู่กบัสะพานถอนหายใจ ที5เชื5อมต่อระหวา่ง “Doge Palace” ซึ5 งเคยเป็นที5ประทบัของเจา้

ผูค้รองนครเวนิสในอดีต อีกทัHงยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยคุสมยันัHนอีกดว้ย ชม จตุัรัสเซนตม์าร์ค

โค ที5มีโบสถเ์ซนตม์าร์คเป็นฉากหลงั สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกชอ้ปปิH งสินคา้พืHนเมืองของเว

นิสตามอธัยาศยั อาทิ เครื5องแกว้มูราโน่ ตน้ตาํรับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตัHงแต่

บรรพชน โดยเครื5องแกว้แต่ละชิHนมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที5ยอมรับจากนกัท่องเที5ยวทั5วโลก  ไดเ้วลาสมควรนาํ

ท่านเดินทางกลบัเมืองเมสเตร้ 

 

 

 

 
 

คํ.า ä รับประทานอาหารคํ.า ณ  ภัตตาคาร (มืHอที5 5) 

 (อาหารพื;นเมือง พซิซ่าต้นตาํหรับอติาล ี+  อาหารจานหลกั (เมนคอร์ส) + ของหวาน) 

 

 

 

 ã พกัค้างคืน ณ DELFINO HOTEL VENEZIA MESTRE หรือเทยีบเท่า (คืนที5 2) 
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วนัที.สี.           เมสเตร้ – มิลาน – มหาวหิารแห่งมิลาน – อนิเทอร์ลาเค่น ( สวติเซอร์แลนด์ ) 

เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มืHอที5 6) 

                   นาํท่านเดินทางไปยงั เมืองมิลาน ( ประมาณ 265 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 3 ชม. 15 นาที )  เป็นเมืองหลวงของ

แควน้ลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองสาํคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตัHงอยูบ่ริเวณที5ราบลอมบาร์ดี มีชื5อเสียงใน

ดา้นแฟชั5นและศิลปะ ซึ5 งมิลานถูกจดัให้เป็นเมืองแฟชั5นในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม 

นอกจากนีH มิลานยงัเป็นที5รู้จกัจากประเพณีคริสตม์าสที5เรียกวา่ ปาเนตโตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผา้ไหม และ

แหล่งผลิตรถยนต ์อลัฟา โรมีโอ รวมไปถึง สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลาน และ สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน  ถ่ายรูป

กบั มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) เป็นสัญลกัษณ์ที.โดดเด่นที.สุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินอ่อน

สถาปัตยกรรมโกธิคที5ใหญ่ที5สุดในโลก ซึ5 งใชเ้วลาสร้างนานถึง 500 ปี ลกัษณะเด่นของวิหารที5นอกเหนือจากความ

วจิิตรงดงามแลว้ ยงัประดบัประดาไปดว้ยรูปัH นนบักวา่ 3,000 รูป ที5สวยงามไม่แพก้นั 

 

 

 

 
  

เที.ยง ä รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภัตตาคาร (มืHอที5 7) (อาหารจีน)  

บ่าย นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้ สู่ เมืองอนิเทอร์ลาเค่น ( ประมาณ 293 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 3 ชม. 50 นาที ) เมือง

หลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลาง

เมือง ตัHงอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ5งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื5อ , นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโน ฯลฯ ให้ท่านเดินเล่นพกัผ่อน ชื5นชม

บรรยากาศของตวัเมืองที5มีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง มีสวนดอกไมเ้ลก็ๆ น่ารักสร้างสีสันใหต้วัเมือง รวมทัHงมีอาคาร

คาสิโนคูซาลอายกุวา่ 100 ปีที5งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมที5โดดเด่น และยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีกดว้ย  

 

 

 

 
 

คํ.า ä รับประทานอาหารคํ.า ณ ภัตตาคาร (มืHอที5 8)  (ฟองดูว์ ต้นตาํหรับสวติเซอร์แลนด์)  

 
 
 

 ã พกัค้างคืน ณ  METROPOLE หรือเทยีบเท่า (คืนที5 3) 
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วนัที.ห้า        พชิิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที.สูงที.สุดในยุโรป – ถํ;านํ;าแขง็ 1000ปี – สวสิสฟิงซ์  – หมู่บ้านอเิซล์ทวาลด์ –  

                    ลูเซิร์น ( สวติเซอร์แลนด์ ) 

เช้า   ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มืHอที5 9) 

 

 

 

 

 

นาํคณะออกเดินทางโดยรถโคช้มุ่งหน้าขึHนสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเน่น เพื.อนําท่านขึ;นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์เนน 

ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์แบบสวิสเซอร์แลนดข์นานแท ้ที5มีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบาน

สะพรั5งในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปลี5ยนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วง บา้นหลงันอ้ยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต ์

ฝงูววัพืHนเมืองที5กระจดักระจายแทะเลม็หญา้อยูท่ ั5วบริเวณ ลาํธารนํHาธรรมชาติเลก็ๆที5ใสสะอาดและฉากหลงัที5มีภูเขา

หิมะตัHงตระหง่านขาวโพลน ซึ5 งจะทาํใหค้ณะไดรั้บความประทบัใจเป็นอยา่งยิ5ง นั.งรถไฟชมววิท่องเที.ยวธรรมชาติ

บนภูเขาสูงแห่งแอลป์  แล้วเปลี.ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที.สถานีไคลน์ไชเด็ก รถไฟที5จะนาํท่านเดินทางลอดอุโมงคที์5

ชาวสวิสฯไดขุ้ดเจาะไวที้5ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั.งถึง สถานีรถไฟที.สูงที.สุดในยุโรป Top of Europe บน

ยอดเขาจุงเฟรา ซึ5 งมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานนํH าแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  

นกัท่องเที5ยวหลายๆคนบอกว่าที5นี5สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์เพราะยอดเขาแห่งนีHปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลน

ตลอดทัHงปี อิสระใหท่้านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักบัแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ จากนัHนนาํท่าน ชม ถํ;านํ;าแขง็ 

1,000 ปี  ที5สร้างโดยการเจาะธารนํH าแข็งเขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมนํH าแข็งแกะสลกัรูปร่างต่าง จากนัHนชมวิว

ทิวทศัน์และสัมผสัหิมะที5ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที.ทําการไปรษณีย์ที.สูงที.สุดใน

โลกพร้อมซืHอของที5ระลึกต่างๆตามอธัยาศยั นาํท่านขึHน สวิสสฟิงซ์ หรืออาคารสังเกตการณ์ ที5ความสูง 3,571 เมตร/

11,716 ฟิต ท่านสามารถชมวิวไดร้อบ 360 องศาจากระเบียงไดป้ระสบการณ์แสนประทบัใจ เดินทางสู่ ยงุคฟ์ราว

ยอร์ค-หลงัคายโุรป ไปแลว้ไม่ไดม้าจุดชมววิ จุดนีH เหมือนมาไม่ถึง 

 

 

 

 

 

เที.ยง   ä รับประทานอาหารกลางวนัเมนูที.ดทีี.สุด ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว  (มืHอที5 10) 
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บ่าย นาํท่านขึHน สวิสสฟิงซ์ หรืออาคารสังเกตการณ์ ที5ความสูง 3,571 เมตร/11,716 ฟิต ท่านสามารถชมวิวไดร้อบ 360 

องศาจากระเบียงไดป้ระสบการณ์แสนประทบัใจ จากนัHนนาํท่านลง จากยอดเขาจุงเฟราไปยังสถานีรถไฟ ไอเกอร์

เกลทเชอร์ เพื.อนําท่านขึ;นกระเช้า The V-Cableways (กระเช้าใหม่ล่าสุด)ลงมายงัเมืองกลินเดอร์วาวล์ นาํท่าน

เดินทางสู่ หมู่บ้านอเิซล์ทวาลด์ ISELTWALD เป็นหมู่บา้นเลก็ ๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienz ซึ5 งรายลอ้มไปดว้ยวิว

ทิวทศัน์ของแนวเทือกเขาสูงใหญ่ ในฤดูร้อนก็จะมีแต่สีสันเขียว ๆ สดชื5นสบายตา นํH าในทะเลสาบเป็นสีฟ้าสวยใส 

บรรยากาศเงียบสงบ และมาโด่งดงัสุดๆจากซี5รี5 ยเ์กาหลีชื5อดงัอยา่ง Crash Landing On You ที5มาถ่ายทาํ ณ สถานที5

แห่งนีH  ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองที5สวยงามนีH  หลงัจากนัHนนําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ประมาณ 77 กม. ใช้

ระยะเวลา ประมาณ 1 ชม. ) เมืองนีHตัHงอยูริ่มทะเลสาบขนาดใหญ่ที5ชื5อวา่ เวยีวาลด ์สแตร์ทเตอร์ อนัหมายถึงทะเลสาบ

สี5พนัธรัฐ  

 

 

 

 

 

 

 คํ.า ä รับประทานอาหารคํ.า ณ ภัตตาคาร  (มืHอที5 11) 

 ã พกัค้างคืน ณ  ASTORIA LUCERNE  หรือเทยีบเท่า (คืนที5 4) 

 

วนัที.หก         เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดนิเล่นชิวๆชมเมือง – เมืองซุก  – ดจิอง  (ฝรั.งเศส) 

เช้า    ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มืHอที5 12) 

 นาํท่านชม สะพานไม้ชาเปล สัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น สะพานไมที้5เก่าแก่มีอายหุลายร้อยปี  นาํท่านชม  อนุสาวรีย์

สิงโต สัญลกัษณ์ของความซื.อสัตย์และกล้าหาญของชาวสวสิเซอร์แลนด์ ที5เสียชีวิตในประเทศฝรั5งเศส ระหวา่งการ

ต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคราวปฏิวติัใหญ่ของฝรั5งเศสแกะสลกัอยูบ่นหนา้ผาหิน อสิระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง

(ไม่ใช่วิ.งชมเมือง) หรือ  ชอ้ปปิH ง นาฬิกาสวิสฯ   อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็น

ตน้ หรือเลือกซืHอของฝากของที5ระลึกเช่น มีดสวิสฯ พร้อมสลกัชื5อ, สินคา้พืHนเมืองของที5ระลึก, ช็อคโกแลต เป็นตน้ 

จากนัHนนาํท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (ประมาณ 30 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 35 นาที ) เป็นเมืองเล็ก ๆ ตัHงอยู่ริม

ทะเลสาบเมืองซุกเคยเป็นเขตปกครองที5มีรายไดเ้ฉลี5ยน้อยที5สุดของสวิตเซอร์แลนด์แต่ปัจจุบนัซุกคือเมืองที5รวย

ที5สุดในสวิตเซอร์แลนด ์โดยเรียกเก็บค่าภาษีในอตัราตํ5าที5สุดในโลก ทาํใหเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงการต่อรองราคา

ทางธุรกิจ และยงัติดอนัดบัเมืองที5สะอาดที5สุดหนึ5งในสิบของโลกอีกดว้ย ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กบั CLOCK TOWER 

ที5มีความสูง 52 เมตร มองเห็นไดม้าแต่ไกล สร้างขึHนในศตวรรษที5 13 หลงัคาเป็นสีฟ้าขาวและนาฬิกาที5ตัHงอยูเ่ป็น

นาฬิกาดาราศาสตร์ที5สามารถบอกขา้งขึHน ขา้งแรมของพระจนัทร์ได้ ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมบา้นเรือน และ

ทะเลสาบของเมืองซุก 
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เที.ยง   ä รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มืHอที5 13)  (อาหารจีน)  

บ่าย จากนัHนออกเดินทางโดยรถโคช้ขา้มพรมแดนของสวสิเซอร์แลนด ์– ฝรั5งเศส เดินทางผา่นทุ่งราบอนักวา้งใหญ่สู่เขต

แควน้เบอร์กนัดีที5มีการปลูกลูกมสัตาร์ดเพื5อนาํมาผลิตมาเป็น “มสัตาร์ด” อีกทัHงยงัเป็นแหล่งผลิตไวน์ชัHนดีของ

ประเทศฝรั5งเศส เดินทางเขา้สู่ เมืองดจีอง (ประมาณ 353 กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 3 ชม. 45 นาที )  ซึ5 งเป็นอีกเมือง

หนึ5งที5สวยงามของประเทศฝรั5งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์กนัดีชมอาคารบา้นเรือนสมยัเรเนสซองส์ 

คํ.า   ä รับประทานอาหารคํ.า ณ ภัตตาคาร (มืHอที5 14) (อาหารพื;นเมือง สไตล์ฝรั.งเศส )  

ã พกัค้างคืน ณ NOVOTEL DIJON ROUTE DES GRANDS CRUS หรือเทยีบเท่า (คืนที5 5) 

วนัที.เจ็ด        ดจิอง  – รถไฟด่วน TGV –  พระราชวงัแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่นํ;าแซน – ถนนชองเอลเิซ่  – ประตูชัยปารีส –  

                      อาหารพื;นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู  (ฝรั.งเศส) 

เช้า               ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มืHอที5 15) 

 จากนั;นนําท่านเดินทางสู่เมืองปารีส ด้วยรถไฟด่วน TGV เพลิดเพลินและสนุกสนานกับความสะดวกสบาย ด้วย

ความเร็วกว่า 300 กโิลเมตร/ชั.วโมง (ไม่ต้องลากกระเป๋าใหญ่ไปให้ลาํบาก เพราะเรามีรถบัสขนสัมภาระไปให้ท่าน ) 

(ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม. 45 นาที )  จนกระทั5งถึงกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั5งเศส ตัHงอยูบ่นแม่นํHาแซน 

บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั5งเศสบนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตัHงถิ5นฐานมากว่า 2,000 ปี เมือง

ปารีส มหานครซึ5งไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นเมืองหลวงดา้นแฟชั5น  ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มววิทิวทศัน์อนั

สวยงามของทุ่งดอกเรบซีด ไร่องุ่น และหมู่บา้นชนบทของฝรั5งเศสจนกระทัHงเขา้สู่เมืองปารีส 

 

 

 

 

เที.ยง   ä รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มืHอที5 16)  (อาหารจีน)  

บ่าย นาํท่านเดินทางไปยงั แวร์ซาย อดีตเมืองหลวงและศูนยก์ลางการเมืองการปกครองในสมยัพระเจา้หลุยส์ที5 14 อยู่

ห่างจากปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร นาํท่านเขา้ชม พระราชวังแวร์ซาย (มีไกด์

ท้องถิ.นบรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นปึf ก ที.สําคญัเที.ยวแบบ VIP ไม่มีต่อควิ) พระราชวงัที5ถูกสร้างขึHนมาเพื5อให้

ใหญ่ที5สุดในปฐพี ชมความอลงัการของพระราชวงัซึ5 งไดรั้บการตกแต่งไวอ้ยา่งหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงาม

ของห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกทอ้งพระโรง, ห้อง

สงครามและสันติภาพ รวมถึงเรื5องราวและความเป็นมาของอดีตอนัยิ5งใหญ่ของพระราชวงัแห่งนีH  จากนัHนอิสระให้

ท่านไดช้มและถ่ายรูปเป็นที5ระลึกบริเวณอุทยานอนัร่มรื5นและหลากหลายดว้ยพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบัสีสนัสวยงาม  

 

 

 

 

นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื.อล่องเรือแม่นํ;าแซน ชมวิวทิวทศัน์กนับนดาดฟ้าเรือ ชื5นชมความงามของ

ทศันียภาพของนครปารีส ชมสถานที5สาํคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝั5งของแม่นํH าแซน โบราณสถาน และอาคารที5เก่าแก่



ML-GG02 

สร้างดว้ยศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษต์ลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของ

ทศันียภาพที5ร่วมกนัสรรสร้างให้นครปารีสได้ชื5อว่าเป็นนครที5มีความงดงามที5สุดแห่งหนึ5 งของโลก อาทิเช่น 

สะพานอเลก็ซานเดอร์, ศาลาว่าการ, จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษาปณ์, เกาะอลิเดอลาซิเต้ ศูนยก์ลางเมืองแห่งแรก สถาน

ที5ตัHง มหาวิหารนอเตรอดาม หรือโบสถ์นอเตรอดาม สร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิคที5ประดบัตกแต่งดว้ยกระจกสีอยา่ง

งดงาม ซึ5 งในอดีตเคยใชเ้ป็นสถานที5สาํหรับพิธีราชาภิเษกนโปเลียนขึHนครองราชย ์มีอายเุก่าแก่กวา่ 800 ปี และทาํให้

ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที5งดงามแห่งหนึ5 งของโลก (ในกรณีที5นํH าในแม่นํH าแซนขึHนสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์

สุดวิสยั เช่น การนดัหยดุงาน เป็นตน้ รายการล่องแม่นํH าแซนอาจจะไม่สามารถดาํเนินการได)้ จากนัHนนาํท่านไปชม 

ประตูชัย สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของนโปเลียน ก่อนนั5งรถผ่านชมสองฟากฝั5ง ถนนชองป์เซลิเซ่ ตน้แบบถนนราช

ดาํเนินของไทย ซึ5 งเต็มไปด้วยคาเฟ่และร้านค้าแบรนด์เนมจากดีไซเนอร์ชื5อก้องโลก นําท่านผ่านชม จัตุรัส

คองคอร์ด สถานที5สาํคญัที5สุดแห่งหนึ5งในหนา้ประวติัศาสตร์ของฝรั5งเศสและยโุรป เป็นลานประหารที5ตัHงกิโยติน 

ซึ5 งคร่าชีวติผูค้นนบัพนัในสมยัปฏิวติัฝรั5งเศสปี ค.ศ. 1789   

 

 

 

 

คํ.า ä รับประทานอาหารแบบพื;นเมืองฝรั.งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก สเต๊กสไตล์ฝรั.งเศส 1 

อย่าง อาท ิเป็ดอบซอส/ ปลา / เนื;อววั / แกะ  พร้อมจิบไวน์ฝรั.งเศส ตบท้ายด้วยของหวาน ) (มืHอที5 17) 

 
 
 
 
 
 

 ã พกัค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA DEFENSE 5 เทยีบเท่า (คืนที5 6) 

 

วนัที.แปด      ขึ;นหอไอเฟลชั;น 2 – DUTY FREE – พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ – ช้อปปิ; ง 

เช้า           ä  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มืHอที5 18) 

 นาํท่านถ่ายภาพ หอไอเฟล เป็นที5ระลึกจากมุมกวา้งซึ5 งเป็นจุดที5สวยที5สุดและสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน 

จากนัHนนําท่าน ขึ;นลฟิท์สู่ชั;น 2 ของหอไอเฟิล  สัญลกัษณ์ของนครปารีสเลศิหรูอลงัการโรแมนติค เป็นหอสูงสร้าง

ดว้ยโครงเหลก็ทัHงหมด โดยชาวฝรั5งเศสชื5อ กุสตาฟ เอฟเฟล มีความสูง 984 ฟุต ใชเ้หลก็ทัHงหมด 7 พนัตนั สร้างขึHน

เมื5อ ค.ศ. 1887 เพื5อเป็นประติมากรรมฉลองครบรอบ 100 ปีหลงัการปฏิวติัฝรั5งเศส ท่ามกลางเสียงคดัคา้นของ

ประชาชนในสมยันัHนว่า รูปทรงน่าเกลียดอปัลกัษณ์เป็นที5สุด หารู้ไม่ว่าอีกไม่กี5สิบปีต่อมา หอเหล็กสูง 324 เมตร 

นํHาหนกั 10,000 ตนันีH  จะกลายเป็นสญัลกัษณ์ประจาํเมืองที5คนทั5วโลกอยากมาเห็น ใหท่้านไดเ้พลิดเพลิน สนุกสนาน 

ชมทศันียภาพอนัสวยงามของกรุงปารีส ไดอ้ยา่งทั5วถึงและจุใจ  หลงัจากนัHนนาํท่านเขา้ชมความยิ5งใหญ่ อลงัการ ณ 

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถิ.นบรรยาย ข้อมูลแน่นปึf ก ที.สําคัญเที.ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) หรือในชื5อทางการว่า 

THE GRAND LOUVRE  เป็นพิพิธภณัฑที์5มีชื5อเสียงที5สุดเก่าแก่ที5สุด และใหญ่ที5สุดแห่งหนึ5งของโลก ตวัตึกที5ตัHงอยู่
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เคยเป็นพระราชวงัมาก่อน โดยกษตัริฟิลิป-ออกสัตสั สร้างเป็นป้อมปราการ จากนัHนพระเจา้ชาร์ลที5 5 ไดข้ยายป้อม

ปราการลูฟร์ให้เป็นพระราชวงั พระเจา้หลุยส์ 13 และ14 เคยประทบัอยูที่5นี5 ปัจจุบนัลูฟร์เป็นสถานที5จดัแสดงและ

เก็บรักษาผลงานทางศิลปะที5ทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจาํนวนมากกวา่ 40,000 ชิHน มีตัHงแต่ศิลปะสมยัอีทรัสกนั กรีก 

โรมนั อียิปต์ภาพเขียนและปติมากรรมยุคเรเนสซองซ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับพีระมิดแก้ว ซึ5 งเป็นทางเขา้หลกั

ออกแบบโดยสถาปนิกเชืHอสายอเมริกนั – จีน นาํท่านชื5นชม ภาพวาดโมนาลซิา ของลีโอนาร์โด ดาวินชี จิตรกรและ

สถาปนิกอจัฉริยะชาวอิตาเลียน ภาพวาดชวนพิศวงเนื5องมาจากรอยยิHมอนัเปี5 ยมดว้ยเลศนยัของนางที5อยูใ่นภาพ จน

ทาํให้ผูค้นวิจารณ์กนัมากว่าแทจ้ริงแลว้โมนาลิซ่า คือใครกนัแน่ เป็นบุรุษหรือสตรี   ชมรูปปัH นภาพเทพธิดาวีนสั 

(VENUS DEMILO) และศิลปะสําคญัของโลกภายในพิพิธภณัฑ ์ ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ ร้านปลอด

ภาษี เพื5อใหท่้านไดเ้ลือกซืHอสินคา้ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เครื5องสาํอาง, นํH าหอม, เครื5องประดบั, กระเป๋าหนงั และ

เครื5องหนงัอื5นๆ รวมทัHงเสืHอผา้ BRAND  NAME จากฝรั5งเศส 

 

 

 

 

 

เที.ยง อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศัยเพื.อสะดวก และให้เวลากบัการช้อปปิ; งสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที.  

บ่าย               จากนัHนอิสระใหท่้านชอ้ปปิH งสินคา้ที5มีชื5อเสียงของฝรั5งเศสภายในหา้งสรรพสินคา้ชื5อดงั แกลลารี. ลาฟาแยตต์ ซึ5 งมี

สินคา้แบรนดเ์นมทุกยี5ห้อรวมถึง LOUISE VUITTON ท่านที5ไม่มีความประสงคช์อ้ปปิH งสามารถเดินชมความงาม

ของบา้นเมืองและโรงละครโอเปร่าที5เก่าแก่สวยงาม เพราะยา่นชอ้ปปิH งอยูก่ลางเมือง มีอาคารบา้นเรือนสวยงามมาก 

ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื5อทาํการเช็คอิน และทาํ TAX REFUND  

22.25 น.        Q ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที5ยวบินที5 QR 038 / QR 832  แวะเปลี5ยนเครื5องที5สนามบินโดฮา  บริการอาหารและ

เครื.องดื.มตลอดเที.ยวบิน 

วนัที.เก้า        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ) 

19.00 น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

   

¶¶¶¶¶¶ขอบคุณท่านที.ใช้บริการ¶¶¶¶¶¶ 
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 อติาล ี สวติเซอร์แลนด์  ฝรั.งเศส 9 วนั 

โดย QATAR AIRWAYS 

อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งคู่) 

พกัเดี1ยว 

จ่ายเพิ1ม 

วนัที.   6 – 14 ส.ค. (วนัแม่แห่งชาติ) 98,999 28,000 

วนัที.  11 – 19 ส.ค. (วนัแม่แห่งชาติ) 98,999 28,000 

วนัที.  10 – 18 ก.ย.  96,999 28,000 

วนัที.  24 ก.ย. – 2 ต.ค.  96,999 28,000 

วนัที.  7 – 15 ต.ค.  96,999 28,000 

วนัที.  22 – 30 ต.ต. (วนัปิยมหาราช) 96,999 28,000 

 

** ราคาดงักล่าวอาจมีการปรับเปลี.ยนหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษนํี;ามันและภาษสีนามบินเพิ.มเติม ** 

 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุมากกว่า 6 ปีขึ;นไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทวัร์เป็นการตกแต่งเพื.อการโฆษณาเท่านั;น ** 

***หมายเหตุ : บริษทัฯ ขอสงวนลขิสิทธิkในการยกเลกิหรือเปลี.ยนแปลงราคากรณผู้ีร่วม      เดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน*** 

ทุกท่านที.ร่วมเดนิทางต้องมี  

1. วคัซีน-พาสปอร์ต / พาสปอร์ตตวัจริงตอ้งมีอายกุารใชง้านเกิน 6 เดือน  

2. ท่านตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีน โควดิ-19 ทัHง 2 โดสเรียบร้อย ก่อนการเดินทาง 14 วนั และตอ้งเป็นวคัซีนที5ไดรั้บการยอมรับจาก

องคก์ารสหภาพยโุรป  

สําหรับท่านที.เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื;อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 

สัปดาห์  

* ในกรณเีลื.อนการเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยื5นวซ่ีา ซึ5 งจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ

เลื5อนตัoว และเอกสารเพิ5มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมที.อยู่ต่อ  

***หมายเหตุข้อสําคญัที.ท่านควรทราบ*** 

1.)ในการยื5นวีซ่า ทางบริษทั จะทาํการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้าํหนดวนัและเวลาใหเ้ขา้ไปยื5นวีซ่า เป็นการ

ยื5นวซ่ีาแบบกรุ๊ปเท่านัHน(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยื5นวซ่ีา 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซึ5 งอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 

***กรุณาพจิารณารายละเอยีดของโปรแกรมทัวร์และเงื.อนไขต่างๆของบริษัท เมื.อท่านได้ชําระเงินมัดจํางวดแรกแล้ว ทางบริษัท

ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื.อนไขต่างๆ ของบริษทัเป็นที.เรียบร้อยแล้ว *** 

 

อตัรานี;รวม 

1) ค่าตัoวเครื5องบิน (ECONOMY CLASS) ที5ระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณมีีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิ

จํานวนวนั จํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายที.ทางสายการบินกาํหนด (นํHาหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึHน

เครื5องท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
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3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเที5ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที5ชาํนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกนิ 12 

ชั.วโมง/วนั) 

4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  

5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที5ระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื.องปรับอากาศ 

เนื.องจากอยู่ในภูมิประเทศที.มีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ;นหลายเท่าตัว หากวนัเข้าพกัตรงกบัช่วงงาน

เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทาํให้ต้องมีการเปลี.ยนย้ายเมือง โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถงึความ

เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็นสําคญั) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกมืHอที5ระบุตามรายการ 

7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานที5และการแสดงทุกแห่งที5ระบุตามรายการ 

8)    ค่าวซ่ีาท่องเที5ยวยโุรปแบบยื5นปกติ (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื.นวซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 

9)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 

10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงื5อนไขกรมธรรม)์ 
 

อตัรานี;ไม่รวม 

1)    ภาษีหกั ณ ที5จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ5ม 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 

2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื5นๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 

3)    ค่าอาหารและเครื5องดื5มสั5งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที5บริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  

4)    ค่านํHาหนกัส่วนที5เกิน 25 กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกวา่ 1 ชิHน (ระเบียบของสายการบิน)  

5)  ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 20 ยูโร ต่อท่าน 

6)  ค่าทปิพนักงานขบัรถในยุโรป 15 ยูโร ต่อท่าน 

***กรุณาพจิารณาเงื.อนไขต่างๆ และเงื.อนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 

เงื.อนไขการสํารองที.นั.ง 

• กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 40,000 บาท  

• ส่วนที.เหลือชําระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั;นจะถือว่า

ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัHนทางบริษทัขอสงวนสิทธิY ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ40,000

บาท)  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 

• กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เนื5องจากมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการที5ไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิY ในการไม่คืนเงินทัHงหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

• ทางบริษทัจะทาํการยื5นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื5อในคณะมีผูส้าํรองที5นั5งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื5องจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที5เป็นกรุ๊ปในการยื5นวีซ่า อาทิ ตัoวเครี5องบิน , ห้องพกัที5คอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,

ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื5นวซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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• ในการยื.นวซ่ีา ท่านจะต้องเดนิทางมายื.นวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื.อมาสแกรนลายนิ;วมือ 

โดยมีเจ้าหน้าที.ของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆที.ใช้ในการยื.นวซ่ีาท่องเที.ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที5มี

ความประสงคจ์ะยื5นวีซ่าท่องเที5ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที5สถานทูตตอ้งการ เพราะ

จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื5นวซ่ีาเท่านัHน มิไดเ้ป็นผู ้

พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

• กรณวีซ่ีาที.ท่านยื.นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที.เกดิขึ;นดงัต่อไปนี; 

- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทัHงสิHนแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ค่าดาํเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 

- ค่าตัoวเครื.องบินที.ออกมาจริง ณ วนัยื.นวซ่ีา ซึ5 งตัoวเป็นเอกสารที5สาํคญัในการยื5นวซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัoวเครื.องบินถ้า

ออกตัoวมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้นื5องจากบริษทัจองตัoวเป็นตัoวกรุ๊ปซึ5งตัoวกรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 

- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  

หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิkในการยึดค่าใช้จ่ายทั;งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั;งสิ;น 

• ในกรณีที.ทางบริษัทขอเอกสารเพิ.มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที.ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเชื.อถือ / มีการ

ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที.สถานทูตกําหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คําพูดไม่

สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลทาํให้วซ่ีาไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบริษทัขอสงวนสิทธิkไม่คืนเงนิให้ท่าน 

• กรณีที5กองตรวจคนเขา้เมืองทัHงที5กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศที5บริษทัระบุใน 

รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธิY ไม่คืนค่าทวัร์ทัHงหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

• ทางบริษัทเริ.มต้น และจบ การบริการ ที.สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สาํรองตัoวเครื5องบิน หรือพาหนะอยา่งหนึ5 งอยา่งใดที5ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน

ส่วนนีH  เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที5นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั;นท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 

ก่อนที.จะสํารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   

1. กรณีที5เกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  

ทาํใหไ้ม่สามารถกิน-เที5ยวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ที5ระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิY ในการที5จะไม่คืน

ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทัHงสิHน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิยัที5เกิดขึHนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 

ทัHงสิHนจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซึ้5งผลประโยชน์สูงสุดที5ลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 

2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี5ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี5ยนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธิY ที5จะเปลี5ยนแปลงรายการท่องเที5ยวในกรณีที5มีเหตุจาํเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 

3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิY ที5จะเปลี5ยนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทัHงนีH ขึHนอยูก่บัการเปลี5ยนแปลงของสายการ

บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานที5ท่องเที5ยวที5มีคิวยาวจนทาํใหโ้ปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน

การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
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4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิY ที5จะไม่รับผดิชอบในส่วนที5เป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทัHงหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 

ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาอติาล ี

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัทาํการ และต้องมาแสดงตนที.สถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางที5เหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึHนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมหีน้าว่างเหลือ

สําหรับประทบัวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2X1.5 นิ;ว จาํนวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พื;นฉากหลงัสีขาวเท่านั;น อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทัHง 2  รูป) 

ไม่เห็นฟัน หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิpกอายในการถ่ายรูป / หา้มใส่เครื5องประดบัในการถ่ายรูป 

3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร/ สาํเนาใบเปลี5ยนชื5อหรือนามสกลุ/ เอกสารเพิ5มเติมกรณีอื5น ๆ  

4. สาํเนาบตัรประชาชน  

5. สาํเนาทะเบียนบา้น 

6. สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเดก็ตํ5ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์)  

7. กรณีเดก็อายตุ ํ5ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยื5นเอกสารเพิ5มเติมดงันีH   

7.1 เดก็เดินทางกบับุคคลอื5น บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านัHน) 

โดยเอกสารระบุวา่อนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบัใครและระบุความสมัพนัธ์วา่เป็นอะไรกนัอยา่งชดัเจน **พร้อมแปล

เป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านัHน** (พอ่และแม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที5

ยื5นวซ่ีาดว้ย) 

7.2 เดก็เดินทางกบับิดา  มารดาตอ้งทาํหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านัHน) โดยเอกสาร

ระบุวา่มารดาอนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบับิดาและระบุชื5อบิดา **พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+

ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั;น** (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที5ยื5นวซ่ีาดว้ย) 

7.3 เดก็เดินทางกบัมารดา  บิดาตอ้งทาํหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านัHน) โดยเอกสาร

ระบุวา่บิดาอนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบัมารดาและระบุชื5อมารดา **พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+

ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั;น** (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที5ยื5นวซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื5อเป็นการยนืยนั 

7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 

7.6 เดก็อยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ัHน 

เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทัHงบนัทึกการหยา่ซึ5งแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเดก็ เดก็อยูใ่นความปกครองของผูอื้5น จะตอ้งมี

หลกัฐานรับรองวา่เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ัHน เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทาง อาํเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านัHน)  , 

หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูที้5เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ัHน  

**พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั;น** 

8. หลกัฐานการทาํงาน  

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที5มีรายชื5อผูป้ระกอบกิจการ(สาํเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน) 

8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์5มีชื5อผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้(สาํเนา) 
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8.3 กรณีที5เป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุชื5อ-นามสกลุ , ตาํแหน่ง , วนั/เดือน/ปีที5เริ5มทาํงาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทั เบอร์โทร และตราประทบับริษทัดว้ย จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO 

WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศที5เดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษ

เท่านั;น (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) 

8.4 กรณีที5เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY 

CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศที5เดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั;น (ใส่ปี เป็น ค.ศ. 

เท่านนัHน หา้มใส่ปีเป็น พ.ศ.) (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน)  

8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานัHนวา่กาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชัHนปีที5ศึกษา พมิพ์เป็น

ภาษาองักฤษเท่านั;น (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) / พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา   

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทัHงแนบรูปถ่าย

สถานที5ทาํงานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ    

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั;น) 

9.1  สําเนาสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์เท่านั;น (กรุณานําสมุดเงนิฝากเล่มจริงมาวนัที.ยื.นวซ่ีาด้วย) 

§ เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตํ5ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยื5นวซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้

ออกของเงินสมํ5าเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในครัH งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื5นวซ่ีาเดด็ขาด!!) 

**ถา้ในสมุดบญัชีธนาคารการเงินไม่ไดอ้พัเดททุกเดือนรบกวนใหข้อสเตทเมน้จากธนาคาร (ขอสเตทเมน้เป็นภาษาไทย)** 

§ ก่อนยื5นวซ่ีา 7 วนั  รบกวนปรับสมุดบญัชี ใหมี้ยอดล่าสุด 7 วนั ก่อนถึงวนัยื5นวซ่ีา  และสาํเนาหนา้ที5ปรับสมุด + หนา้แรกที5มี

ชื5อบญัชี นาํมายื5นเพิ5มเติมในวนัที5ยื5นวซ่ีา  หากนาํสมุดไปปรับแลว้ไม่มียอด รบกวนนาํเงินเขา้ หรือ นาํเงินออก เผื5อจะไดมี้ยอด

ในการปรับสมุด 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 

10.  ในกรณีที5มีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ5มเติมดงันีH   

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัHน – หลกัฐานแสดงความสมัพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง

ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 

ภรรยา ที5จดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงันีH  

§ เขียนจดหมายชีHแจงเป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 

§ กรณีมีลูกดว้ยกนัใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  

10.2 กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ที5จะใชย้ื5นวซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  

11. ผูสู้งอายทีุ5มีอายเุกินกวา่ 70 ปี บริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื5อเป็นเอกสารประกอบการยื5นวซ่ีา 

12. กรณีผูที้5กาํลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยื5นขอวซ่ีาอิตาลี ณ ประเทศที5ท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 

 

*** รายละเอียดเอกสารการยื5นขอวซ่ีาที5ไดก้ล่าวมานีH  เป็นเพียงขอ้เบืHองตน้ที5ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํขึHนจากประสบการณ์และ

ระเบียบของสถานทูต ซึ5 งอาจมีการเปลี5ยนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 



ML-GG02 

 
วนัที.มายื.นวซ่ีากรุณานําสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณมีีเล่มต่อจากสมุดเดมิรบกวนนําเล่มเก่ามาด้วย) 

เอกสารทุกอย่างที.เป็นสําเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลี.ยนชื.อ-นามสกลุ , สูติบัตร , นําตัวจริงมาวนัที.ยื.นวซ่ีาด้วย 

 

***** สําหรับคนที8จะใช้เล่มไปที8อื8นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 

 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 

1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านัHน 

2. การขีดเขียนหรือประทบัเครื5องหมายอื5นใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางชาํรุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ 

หรือถูก Blacklist หา้มเขา้ประเทศนัHนอีก 

 

 


