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นครรัฐวาติกนั เทีย่วชมมหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล า้ค่าทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก 
เทีย่วเกาะเวนิส ชมววิบรรยากาศของเวนิส 

แวะเทีย่วมลิาน มช่ืีอเสียงในด้านแฟช่ันและศิลปะ พร้อมถ่ายรูปกบัมหาวหิารแห่งมลิาน 
พกัสวสิเซอร์แลนด์ 2 คืน พกั Interlaken สถานตากอากาศทีนั่กท่องเทีย่วจากทุกมุมโลกช่ืนชอบมากที่สุด จึงไม่

แปลกทีจ่ะเรียกได้ว่า  "สวยเหมือนเมืองในฝัน" 
พกัเมืองลูเซิร์น  เมืองเลก็ๆอนัแสนน่ารัก และชมสัญลกัษณ์ประจ าเมืองลูเซิร์นม ี2 อย่าง คือ สะพานไม้ชาเปล  

     และ อกีสัญลกัษณ์หน่ึงคือ สิงโตหินแกะสลกั 
เมืองซุก ถ่ายรูปกบั CLOCK TOWER แลนด์มาร์กทีส่ าคญัแห่งหน่ึงของเมือง ทีม่คีวามสูง 52 เมตร   

พระราชวงัแวร์ซายส์ และพพิธิภัณฑ์ลูฟร์ (มไีกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ทีส่ าคญัเทีย่วแบบ VIP ไม่มต่ีอควิ) 
พเิศษ!! กบัเมนูอติาลสีปาเกต็ตี ้, ฟองดูต้นต าหรับสวติเซอร์แลนด์ ,  

ฝร่ังเศส หอยเอสคาโก้ + ไวน์ + เป็ดอบซอสส้ม/สเต๊กเน้ือ/ปลา + ของหวาน 



 
 
 

 

โปรแกรมน้ีคัดกรองมาเป็นอย่างดีเท่ียวครบ  พกัดี ทานเย่ียม ไมเ่ร่งรีบ 

ไมอั่ดแน่นจนกลายเป็นชะแว๊ปทัวร์!!!!!!! 
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วนัแรก (1)    กรุงเทพฯ –  โรม(อติาล)ี 

17.00 น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ีQR 835/ QR 115 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา  
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดเทีย่วบิน 

 
วนัทีส่อง (2)  โรม – กรุงวาติกนั – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น า้พุเทรวี่– บันไดสเปน –วหิารแพนเธออน  –  ปิซ่า  
                      (อติาล)ี 

06.20 น.     เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินช่ี (ฟูมิซิโน)  หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแล้ว น าท่าน
เดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซ่ึงมีอดีตอนัยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจกัรวรรดิ
โรมนัเรืองอ านาจเม่ือราวกวา่ 2,000 ปีท่ีผา่นมา จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ 
นครรัฐวาติกัน รัฐอิสระท่ีปกครองตนเองเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิก น าท่านเข้าชมภายใน  มหาวิหารเซนต์ปี เตอร์ 
สถาปัตยกรรมล ้ าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกซ่ึงตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชม
รูปป้ันแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล  เสา
พลับพลาท่ีออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซ่ึงปัจจุบนัเป็นส่ิงล ้ าค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลีชม
ร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ โรมนั ฟอร่ัม,จากนั้นคณะแวะถ่ายรูปท่ีระลึกด้านหน้า 
สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายกัษท่ี์สามารถจุคนได้
กวา่ 50,000 คน การออกแบบอยา่งชาญฉลาดสร้างให้สนามกีฬามีลกัษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมรู้สึกเขา้ใกล้
นกักีฬา ถือเป็นตน้แบบของสนามกีฬาในปัจจุบนั จากนั้นให้ ท่านถ่ายภายคู่กับประตูชัยคอนสแตนติน สัญลกัษณ์
แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม ” รถโคช้น าท่านวิง่ผา่นชมสถานท่ีต่างๆรอบกรุงโรม 

http://bit.ly/2NMk5YE


 เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) (ม้ือท่ี 1) 
บ่าย จากนั้นน าท่านชม น ้าพุเทรวี่ เป็นน ้ าพุท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงมากท่ีสุดใน

โลก ช่ือ “เทรวี่” นั้นมาจากค าว่า“ตรีวิอุม” หมายถึงพบกนัของถนนสามสาย 
เป็นอนุสรณ์สไตล์บารอค ออกแบบและก่อสร้างโดย นิโคลา ซาลวี่ ซ่ึงองค์
สมเด็จสันตะปาปา ครีเมนต์ท่ี 12ได้มอบหมายให้สร้างข้ึนในปี 1732 การ
ก่อสร้างด าเนินเร่ือยมาจนกระทัง่ภายหลงัการส้ินพระชนมส์มเด็จสันตะปาปา
ท่ี เออร์บนั ท่ี 8ไดห้ยุดชะงกัลง และด าเนินการสร้างต่อมาจนแลว้เสร็จในปี 
1762 รวม ใชเ้วลาทั้งส้ิน 30ปี ทางระบายน ้ า เวอร์โก ้บริเวณลานดา้นหนา้นั้น
ก่อสร้างมากว่า 2000ปี คร้ังสมัยโรมโบราณซ่ึงปกครองโดยจักรพรรดิ
ออกสัตสั ซ่ึง ตรงเวลา 19 ปี ก่อนคริสต์ศกัราช รูปป้ันแกะสลักท่ีเลิศหรู
อลงัการท่ีอวดโฉมให้ผูไ้ปเยือนไดย้ลนั้น ไดแ้นวคิดจากความยิ่งใหญ่ของ
เทพเจา้เนปจูน “เทพแห่งทอ้งทะเล” วา่กนัวา่ หากใครท่ีไดโ้ยนเหรียญลงไป
ในน ้ า เขาหรือเธอผูน้ั้นจะไดก้ลบัมาเยือนอีกในสักวนั จากนั้นให้คณะได้
ถ่ายรูปภาพคู่ บันไดสเปน เป็นบนัไดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ไดรั้บการ
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ช่ือ Francesco de Sanctis  เช่ือมระหวา่ง Piazza di Spagna และ Piazza Trinità dei 
Monti เป็นบนัไดท่ีกวา้งท่ีสุดและยาวท่ีสุดในทวีปยุโรป มีขั้นบนัไดทั้งหมด 138 ขั้น ใชส้ าหรับเดินเล่นหรือเลือก

ซ้ือสินค้าต่างๆ ท่ีย่าน บันไดสเปน นับว่าเป็นแหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีและ 

นกัท่องเท่ียวหลากหลายเช้ือชาติ  น าท่านชม วิหารแพนเธออน เป็นสถาปัตยกรรม
ส าคญั สร้างข้ึน โดยจกัรพรรดิมาร์คุส วิบซานิอุส อะกริบปา จุดมุ่งหมายในการสร้าง
ไม่ชดัเจนต่อมามีการสร้างใหม่ในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียน ใน ค.ศ. 126 และซ่อมใหญ่

ในปี ค.ศ. 202 โดยจกัรพรรดิ เซพติมิอุส เซเวรุส และคาราคาลา การก่อสร้างในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียนมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเทวสถานของเทพเจา้โรมนั 7 องคห์รือเทพแห่งดาวในระบบสุริยะ APOLLOพระ
อาทิตย ์DIANA พระจนัทร์ MARS องัคาร  MERCURY พุธ JUPITER พฤหสั VENUS ศุกร์ SATURN 
เสาร์ ลกัษณะเด่นของตวัวหิารคือมีหลงัคาทรงกลมและโคง้เป็นคร่ึงวงกลมวางอยูบ่นเสาหินแกรนิตขนาด
มหึมา วหิารมีความสูงถึง 43.3 เมตร รายละเอียดของโดมหลงัคาภายในวิหาร รวมถึงโครงสร้างท่ีแข็งแรง
และยืนหยดัมานานกวา่สองพนัปี ตั้งแต่คริสตษ์ตวรรษท่ี 7 เป็นตน้มา วิหารแห่งน้ีถูกใชเ้ป็นโบสถ์โรมนั

คาธอริค อุทิศแด่พระแม่มารีและผูพ้ลีชีพเพื่อศาสนา ออกเดินทางสู่ แคว้นทอสคาน่า เมืองปิซ่า  ท่านจะได้ชม
ทิวทศัน์อนัสวยงามของบา้นเรือนแบบอิตาลีและปราสาทตั้งสูงสง่างามอยูบ่นเนินเขา และเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นดี
ของเมืองน้ี 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง สปาเกต็ต้ีต้นต าหรบัอิตาลี + อาหารจาน

หลกั (เมนคอรส์) + ของหวาน) (ม้ือท่ี 2) 
 
 
 



 

  พกัค้างคืน ณ GALILEI  HOTEL หรือเทยีบเท่า (คืนท่ี 1) 
 
วนัทีส่าม(3)     เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – น่ังเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ –   
                         จัตุรัสซานมาร์โค – วหิารซานมาร์โค  (อติาล)ี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 
                    น าท่านชม หอเอนเมืองปิซา 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก  ท่ีเมืองปีซา   ประเทศอิตาลี  เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น 

สร้างดว้ยหินอ่อนสูง 181 ฟุต เร่ิมสร้างเม่ือค.ศ.1174 แต่การก่อสร้างตอ้งหยุดชะงกัลงเม่ือก่อสร้างไปไดป้ระมาณ 4-
5 ชั้น เน่ืองจากพื้นดินใต้อาคารเร่ิมยุบลงจากการท่ี
รากฐานของอาคารไม่มัน่คงพออยา่งไรก็ตามต่อมาได้
มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จส้ินเรียบร้อยเม่ือปีค.ศ.
1350ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงบางส่วนของโครงสร้าง
ดา้นบนไปจากแผนผงัเดิมเพื่อถ่วงดุลกบัการเอียงของ
หอ โดยรวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งส้ิน  176  ปี แต่ตวัหอก็ยงัเอนไปจากแนวตั้งฉากถึง14ฟุตปัจจุบนัน้ีไดปิ้ดไม่ให้
นกัท่องเท่ียวข้ึนไปชมขา้งบนแลว้   เน่ืองจากว่าหอจะเอนลงเร่ือยๆ ซ่ึงบรรดาวิศวกรก าลงัหาทางท่ีจะหยุดย ั้งการ
เอนและอนุรักษใ์ห้มีสภาพเอียงไวใ้ห้อนุชนรุ่นหลงัไดช้มไปอีกนานๆ ส าหรับหอเอนปิซาน้ีภายในมีเสาหินอ่อนท่ี
สลกัลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรช่ือดงัแห่งยุคไดส้ลกัลวดลายไวส้วยงามมาก  ณ  ท่ีหอเอนปิซาแห่งน้ีเป็นท่ีท่ีกาลิเลโอ
ข้ึนไปท าการทดลองทางวทิยาศาสตร์เก่ียวกบัแรงดึงดูดของโลก  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภัตตาคาร (อาหารจีน) (ม้ือท่ี 4) 
บ่าย ท่าน เดินทางสู่ เกาะเวนิส – เมรเตร้ เมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการกล่าวขานวา่โรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก “เมือง

ท่ีใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ 
เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิสระหว่างทางท่านจะได้ชม
อนุสาวรียข์องพระเจา้วิคเตอร์เอมานูเอลท่ี 2 บิดาของชาวอิตาเล่ียน ให้
ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับสะพานถอนหายใจ ท่ีเช่ือมต่อระหว่าง “Doge 
Palace” ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยงั
เป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคสมยันั้นอีกด้วย ชม จตุัรัส
เซนต์มาร์คโค ท่ีมีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลงั สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปป้ิงสินคา้
พื้นเมืองของเวนิสตามอธัยาศยั อาทิ เคร่ืองแกว้มูราโน่ ตน้ต ารับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเคร่ืองแกว้แต่ละช้ินมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก  ได้
เวลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัเมือง เมสเตร้ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 5) 
 (อาหารพื้นเมือง พิซซ่าต้นต าหรบัอิตาลี+ อาหารจานหลกั (เมนคอรส์)+ของหวาน) 
 
 
 



  พกัค้างคืน ณ DELFINO HOTEL VENEZIA MESTRE หรือเทยีบเท่า (คืนท่ี 2) 
 
วนัทีส่ี่(4)     เมสเตร้ – มิลาน – อนิเทอร์ลาเค่น ( สวติเซอร์แลนด์ ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 
                   น าท่านเดินทางไปยงั เมืองมิลาน เป็นเมืองหลวงของแควน้ลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองส าคญัในภาคเหนือของ

ประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี มีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจดัให้เป็นเมืองแฟชัน่ใน
ลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม นอกจากน้ีมิลานยงัเป็นท่ี
รู้จกัจากประเพณีคริสตม์าสท่ีเรียกวา่ ปาเนตโตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผา้
ไหม และแหล่งผลิตรถยนต ์อลัฟา โรมีโอ รวมไปถึง สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิ
ลาน และ สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน  ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo 
di Milano) เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหิน
อ่อนสถาปัตยกรรมโกธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงใชเ้วลาสร้างนานถึง 500 ปี ลกัษณะเด่นของวิหารท่ีนอกเหนือจาก
ความวจิิตรงดงามแลว้ ยงัประดบัประดาไปดว้ยรูป้ันนบักวา่ 3000 รูป ท่ีสวยงามไม่แพก้นั  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภัตตาคาร (อาหารจีน) (ม้ือท่ี 7) 
บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ สู่ เมืองอนิเทอร์ลาเค่น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์ประเทศสวสิเซอร์แลนด์

เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ 
Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม ้ , 
สถานคาสิโน ฯลฯ ใหท้่านเดินเล่นพกัผอ่น ช่ืนชมบรรยากาศของตวัเมืองท่ีมีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง มีสวนดอกไม้
เล็กๆ น่ารักสร้างสีสันใหต้วัเมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายกุวา่ 100 ปีท่ีงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น 
และยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีกดว้ย  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร (ฟองดวู ์ต้นต าหรบัสวิตเซอรแ์ลนด)์ (ม้ือท่ี 8) 
  พกัค้างคืน ณ  CITY OBERLAND หรือเทยีบเท่า (คืนท่ี 3) 
 
วนัที่ห้า(5)    พชิิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป – ถ า้น า้แข็ง 1000ปี – สวสิสฟิงซ์ –  ลูเซิร์น ( สวติเซอร์แลนด์ ) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 9) 
 น าคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศข้ึนมุ่งหน้าข้ึนสู่หมู่ บ้าน

กรินเดลวาลด์กรุน เพ่ือน าท่านขึน้รถไฟ สายจุงฟราวบาห์เนน ระหวา่ง
การเดินทางท่านจะไดช้มววิทิวทศัน์แบบสวสิเซอร์แลนด์ขนานแท ้ท่ีมี
ทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบานสะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไม้
เปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วงบา้นหลงันอ้ยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรง
สวิสชาเลต์ ฝูงววัพื้นเมืองท่ีกระจดักระจายแทะเล็มหญา้อยู่ทัว่บริเวณ 
ล าธารน ้าธรรมชาติเล็กๆท่ีใสสะอาดและฉากหลงัท่ีมีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซ่ึงจะท าให้คณะไดรั้บความ
ประทบัใจเป็นอยา่งยิ่ง พร้อมน าคณะเปล่ียนบรรยากาศโดยการ น่ังรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่ง
แอลป์  แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟท่ีจะน าท่านเดินทางลอดอุโมงคท่ี์ชาวสวิสฯไดขุ้ด
เจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทัง่ถึง สถานีรถไฟทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซ่ึง 



มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน ้าแขง็ขนาดใหญ่เรียกวา่ Sphinx  นกัท่องเท่ียวหลายๆคนบอก
วา่ท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์เพราะยอดเขาแห่งน้ีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001  อิสระ
ใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักบัแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ จากนั้นน า
ท่าน ชม ถ ้าน ้าแข็ง1,000 ปี  ท่ีสร้างโดยการเจาะธารน ้ าแข็งเขา้ไปถึง 30 เมตร 
พร้อมชมน ้ าแข็งแกะสลกัรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทศัน์และสัมผสัหิมะท่ีลา
นพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูง
ท่ีสุดในโลกพร้อมซ้ือของท่ีระลึกต่างๆตามอธัยาศยั... 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนัเมนูท่ีดีท่ีสดุ ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจงุฟราว  (ม้ือท่ี 10) 
บ่าย น าท่านข้ึน สวิสสฟิงซ์ หรืออาคารสังเกตุการณ์ ท่ีความสูง 3,571 เมตร/11,716 ฟิต ท่านสามารถชมวิวไดร้อบ 360 

องศาจากระเบียงไดป้ระสบการณ์แสนประทบัใจการเดินทางสู่ ยุงค์ ฟราวยอร์ค-หลังคายุโรป ไปแล้วไม่ได้มาจุดชม
ววิ จุดนีเ้หมือนมาไม่ถึง ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทาง
ลงจากยอดเขา โดยเส้นทางรถไฟอีกดา้นหน่ึงเพื่อ เปล่ียน
บรรยากาศ ไม่ใหซ้ ้ าทางเดิมผา่นเมือง เวนเกน้ เมืองท่ีสร้าง
บา้นแบบสวิตเซอร์แลนด์ ซ่ึงมีความสวยงามมากจนยากท่ี
จะลืม  แวะเปล่ียนรถไฟท่ีสถานีไคลน์ไชเด็คซ่ึงบริเวณสถานีน้ี ลน้เกลา้รัชกาลท่ี5 เคยเสด็จมาแลว้  จนกระทัง่ถึง
เมืองเลาเท่นบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN) หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองน้ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบขนาด
ใหญ่ท่ีช่ือวา่ เวยีวาลด ์สแตร์ทเตอร์ อนัหมายถึงทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ  

 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 11) 
  พกัค้างคืน ณ  Ibis Styles Luzern City หรือเทยีบเท่า (คืนท่ี 4) 
 

วนัที่หก (6)       เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชิวๆชมเมือง – เมืองซุก  – ดิจอง  (ฝร่ังเศส) 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 12) 
 น าท่านชม สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นสะพาน  

ไม้ท่ี เก่าแก่มีอายุหลายร้อยปี  น าท่าน ชม  อนุสาวรีย์สิงโต 
สั ญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ค ว า ม ซ่ื อ สั ต ย์ แ ล ะ ก ล้ า ห าญข อ ง ช า ว
สวิสเซอร์แลนด์ ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝร่ังเศส ระหว่างการต่อสู้
ป้องกนัพระราชวงัในคราวปฏิวติัใหญ่ของฝร่ังเศสแกะสลกัอยูบ่นหน้าผาหิน อิสระ
ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง(ไม่ใช่วิ่งชมเมือง) หรือ  ช้อปป้ิง นาฬิกาสวิสฯ   อาทิ 
ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นตน้ หรือเลือกซ้ือของ
ฝากของท่ีระลึกเช่น มีดสวิสฯ พร้อมสลกัช่ือ, สินคา้พื้นเมืองของท่ีระลึก, ช็อคโกแลต 
เป็นต้น จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซุก  เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้ งอยู่ริม
ทะเลสาบ   เมืองซุกเคยเป็นเขตปกครองท่ีมีรายได้เฉล่ียน้อยท่ีสุดของ
สวิตเซอร์แลนด์แต่ปัจจุบนัซุกคือเมืองท่ีรวยท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดย
เรียกเก็บค่าภาษีในอตัราต ่าท่ีสุดในโลก ท าให้เป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงการ
ต่อรองราคาทางธุรกิจ และยงัติดอนัดบัเมืองท่ีสะอาดท่ีสุดหน่ึงในสิบของ



โลกอีกดว้ย ให้ท่านไดถ่้ายรูปคู่กบั CLOCK TOWER ท่ีมีความสูง 52 เมตร มองเห็นไดม้าแต่ไกล สร้างข้ึนใน
ศตวรรษท่ี 13 หลงัคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาท่ีตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ท่ีสามารถบอกขา้งข้ึน ขา้งแรมของ
พระจนัทร์ได ้ใหท้่านอิสระเดินเล่นชมบา้นเรือน และทะเลสาบของเมืองซุก 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน) (ม้ือท่ี 13) 
บ่าย จากนั้นออกเดินทางโดยรถโคช้ขา้มพรมแดนของ สวสิเซอร์แลนด ์– ฝร่ังเศส เดินทางผา่นทุ่งราบอนักวา้งใหญ่สู่เขต

แควน้เบอร์กนัดี ท่ีมีการปลูกตน้มาสตา้เพื่อน ามาผลิตมาเป็น มสัตาร์ด อีกทั้งยงัเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นดีของประเทศ
ฝร่ังเศส เดินทางเขา้สู่ เมืองดีจอง ซ่ึงเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีสวยงามของประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์
กนัดีชมอาคารบา้นเรือนสมยัเรอเนสซองส์  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง สไตลฝ์รัง่เศส ) (ม้ือท่ี 14) 
 พกัค้างคืน ณ NOVOTEL DIJON ROUTE DES GRANDS CRUS หรือเทยีบเท่า (คืนท่ี 5) 
 

วนัทีเ่จ็ด (7)   ดิจอง  – รถไฟด่วน TGV –  พระราชวงัแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น า้แซน – ถนนชองเอลเิซ่  – ประตูชัยปารีส –  
                      อาหารพืน้เมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู  (ฝร่ังเศส) 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 15) 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองปารีส ด้วยรถไฟด่วน TGV เพลดิเพลนิและ
สนุกสนานกบัความสะดวกสบาย ด้วยความเร็วกว่า 300 กโิลเมตร/ช่ัวโมง 
(ไม่ต้องลากกระเป๋าใหญ่ไปให้ล าบาก เพราะเรามีรถบัสขนสัมภาระไปให้
ท่าน ) จนกระทัง่ถึงกรุงปารีส  เมืองหลวงของประเทศ  ฝร่ังเศส ตั้งอยุ่บนแม่น ้ า
แซน บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จาก
การตั้งถ่ินฐานมากวา่ 2000 ปี เมืองปารีส มหานครซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นเมืองหลวงดา้นแฟชัน่  ระหวา่งการ
เดินทางท่านจะไดช้มววิทิวทศัน์อนัสวยงามของทุ่งดอกเรบซีด,ไร่องุ่น,และหมู่บา้นชนบทของฝร่ังเศสจนกระทั้งเขา้
สู่เมืองปารีส 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) (ม้ือท่ี 16) 
บ่าย น าท่านเดินทางไปยงั แวร์ซาย อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางการเมืองการปกครองในสมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 อยู่

ห่างจากปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 
24 กิโลเมตร น าท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซาย (มีไกด์
ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นป๊ึก ที่ส าคัญเที่ยว
แบบ VIP ไม่มีต่อคิว) พระราชวงัท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อให้
ใหญ่ท่ีสุดในปฐพี ชมความอลังการของพระราชวงัซ่ึง
ได้รับการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้อง
ต่างๆ อาทิเช่น หอ้งอพอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้อง
โถงกระจกทอ้งพระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึงเร่ืองราวและ
ความเป็นมาของอดีตอนัยิ่งใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี จากนั้นอิสระให้
ท่านไดช้มและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณอุทยานอนัร่มร่ืนและหลากหลาย
ด้วยพนัธ์ุไม้ดอกไม้ประดับสีสันสวยงาม น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบา



ตามูซ เพ่ือล่องเรือแม่น ้าแซน ชมวิวทิวทศัน์กนับนดาดฟ้าเรือ ช่ืนชมความงามของทศันียภาพของนครปารีส ชม
สถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ าแซน โบราณสถาน และอาคารท่ีเก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนส
ซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษต์ลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพท่ีร่วมกนัสรรสร้าง
ใหน้ครปารี  สไดช่ื้อวา่เป็นนครท่ีมีความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น สะพานอเลก็ซานเดอร์, ศาลาว่าการ, 
จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษาปณ์, เกาะอิลเดอลาซิเต้ ศูนยก์ลางเมืองแห่งแรก สถานท่ีตั้ง มหาวิหารนอเตรอดาม หรือ
โบสถ์นอเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคท่ีประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ซ่ึงในอดีตเคยใช้เป็น
สถานท่ีส าหรับพิธีราชาภิเษกนะโปเลียนข้ึนครองราชย ์มีอายุเก่าแก่กวา่ 800 ปี และท าให้ให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหา
นครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลกงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีท่ีน ้ าในแม่น ้ าแซนข้ึนสูงกว่าปกติหรือมี
เหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนดัหยุดงาน เป็นตน้ รายการล่องแม่น ้ าแซนอาจจะไม่สามารถด าเนินการได)้จากนั้นน า
ท่านไปชม ประตูชัย สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของนโปเลียน ก่อนนัง่รถผา่นชมสอง
ฟากฝ่ัง ถนนชองป์เซลิเซ่ ตน้แบบถนนราชด าเนินของไทย ซ่ึงเต็มไปดว้ยคาเฟ่
และร้านค้าขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ช่ือก้องโลกสู่ จัตุรัสคองคอร์ด 
สถานท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในหน้าประวติัศาสตร์ของฝร่ังเศสและยุโรป เป็น
ลานประหารท่ีตั้ งกิโยตินซ่ึงคร่าชีวิตผูค้นนับพนัในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศสปี ค.ศ. 
1789   

ค ่า  รบัประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝรัง่เศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก 
สเต๊กสไตลฝ์รัง่เศส 1 อย่าง อาทิ เป็ดอบซอส/ ปลา / เน้ือววั / แกะ  พร้อมจิบไวน์ฝรัง่เศส 
ตบท้ายด้วยของหวาน ) (ม้ือท่ี 17) 

 

 

 

 

 

 

 

  พกัค้างคืน ณ HOLIDAY INN PARIS PORTE DE CLICHY เทยีบเท่า (คืนท่ี 6) 
วนัทีแ่ปด(8)     ขึน้หอไอเฟลช้ัน2 – DUTY FREE – พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ – ช้อปป้ิง 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 18) 
 น าท่านถ่ายภาพ หอไอเฟล เป็นท่ีระลึกจากมุมกวา้งซ่ึงเป็นจุดท่ีสวยท่ีสุดและสามารถมองเห็น

ไดอ้ยา่งชดัเจน จากนั้นน าท่าน ขึน้ลฟิท์สู่ช้ัน 2 ของ หอไอเฟิล  สัญลักษณ์ของนครปารีสเลิศหรู 
อลงัการโรแมนติค เป็นหอสูงสร้างดว้ยโครงเหล็กทั้งหมด โดยชาวฝร่ังเศสช่ือ กุสตาฟ เอฟเฟล 
มีความสูง 984 ฟุต ใช้เหล็กทั้งหมด 7 พนัตนั สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2413 เพื่อเป็นประติมากรรม
ฉลองครบรอบ 100 ปีหลงัการปฏิวติัฝร่ังเศส ท่ามกลางเสียงคดัคา้นของประชาชนในสมยันั้นวา่ 
รูปทรงน่าเกลียดอปัลกัษณ์เป็นท่ีสุด หารู้ไม่วา่อีกไม่ก่ีสิบปีต่อมา หอเหล็กสูง 324 เมตร น ้ าหนกั 10,000 ตนัน้ี จะ
กลายเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองท่ีคนทัว่โลกอยากมาเห็น ให้ท่านได้เพลิดเพลิน สนุกสนาน ชมทศันียภาพอนั
สวยงามของกรุงปารีส ไดอ้ยา่งทัว่ถึงและจุใจ  หลงัจากนั้นน าท่านเขา้ชมความยิ่งใหญ่ อลงัการ ณ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ 
(มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ข้อมูลแน่นป๊ึก ที่ส าคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) หรือในช่ือทางการว่า THE GRAND 



LOUVRE  เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด เก่าแก่ท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตวัตึกท่ีตั้งอยู่เคยเป็น
พระราชวงัมาก่อน โดยกษตัริฟิลิป-ออกสัตสั สร้างเป็นป้อมปราการ จากนั้นพระเจา้ชาร์ลท่ี5 ไดข้ยายป้อมปราการ
ลูฟร์ใหเ้ป็นพระราชวงั พระเจา้หลุยส์ 13และ14 เคยประทบัอยูท่ี่น่ี ปัจจุบนั ลูฟร์ เป็นสถานท่ีจดัแสดงและเก็บรักษา
ผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมากกวา่ 40,000 ช้ิน มีตั้งแต่ศิลปะ สมยัอีทรัสกนั กรีก โรมนั 
อียปิตภ์าพเขียนและปติมากรรมยคุเรอเนสซองซ์ ใหท้่านไดถ่้ายรูปกบัพรีะมิดแกว้ ซ่ึงเป็นทางเขา้หลกัออกแบบโดย
สถาปนิกเช้ือสายอเมริกนั - จีน น าท่านช่ืนชม ภาพวาดโมนาลิซา ของลีโอนาร์
โด ดาวินชี จิตรกรและสถาปนิก อจัฉริยะ ชาวอิตาเลียน ภาพวาดชวนพิศวง
เน่ืองมาจากรอยยิ้มอนัเป่ียมด้วยเลศนัยของนางท่ีอยู่ในภาพ จนท าให้ผุค้น
วิจารณ์กนัมากวา่แทจ้ริงแลว้โมนาลิซ่า คือใครกนัแน่ เป็นบุรุษหรือสตรี   ชม
รูปป้ันภาพเทพธิดาวีนัส (VENUS DEMILO) และศิลปะส าคญั ของโลกส 
ภายในพิพิธภณัฑ์ ได้เวลาอนัสมควร    น าท่านเดินทางสู่ ร้านปลอดภาษี เพื่อให้ท่านได้เลือกซ้ือ
สินคา้ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง, น ้าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงั และเคร่ืองหนงั
อ่ืนๆ รวมทั้งเส้ือผา้ BRAND  NAME จากฝร่ังเศส 

เท่ียง อาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยัเพื่อสะดวก และให้เวลากบัการช้อปป้ิงสินคา้ต่างๆ ไดอ้ย่าง
เตม็ท่ี  

บ่าย               จากนั้นอิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของฝร่ังเศสภายในห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั แกลลาร่ี 
ลาฟาแยตต์ ซ่ึงมีสินคา้แบรนด์เนมทุกยี่ห้อรวมถึง LOUISE VUITTON ท่านท่ีไม่มีความประสงคช์อ้ปป้ิงสามารถ
เดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่า ท่ีเก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช็อปป้ิงอยู่กลางเมืองมีอาคาร
บา้นเรือนสวยงามมาก ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อท าการเช็คอิน และท า 
TAX REFUND  

22.25 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี QR 038 / QR 832  แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา  บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมตลอดเทีย่วบิน 

 

วนัทีเ่ก้า(9)     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ) 

19.00 น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
   

ขอบคุณท่านทีใ่ช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 อติาล ี สวติเซอร์แลนด์  ฝร่ังเศส 9 วนั 
โดย QATAR AIRWAYS 

อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ่ 
(พกัหอ้งคู)่ 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

วนัที ่17 – 25 ก.พ. 77,777 15,000 

วนัที ่21 – 29 ก.พ. 77,777 15,000 

วนัที ่2 – 10 ม.ีค. 77,777 15,000 

วนัที ่7 – 15 ม.ีค. 77,777 15,000 

วนัที ่13 – 21 ม.ีค. 77,777 15,000 

วนัที ่16 – 24 ม.ีค. 77,777 15,000 

วนัที ่21 – 29 ม.ีค. 77,777 15,000 

วนัที ่30 ม.ีค. – 7 เม.ย. (วนัจกัรี) 79,999 15,000 

วนัที ่7 – 15 เม.ย.(วนัสงกรานต์)  88,888 16,000 

วนัที ่8 – 16 เม.ย.(วนัสงกรานต์) 88,888 16,000 

วนัที ่25 เม.ย. – 3 พ.ค. (วนัแรงงาน) 82,777 15,000 

วนัที ่27 เม.ย. – 5 พ.ค. (วนัแรงงาน) 79,999 15,000 

วนัที ่11 – 19 พ.ค. (วันพืชมงคล) 77,777 15,000 

วนัที ่25 พ.ค. – 2 ม.ิย. 77,777 15,000 

วนัที ่8 – 16 ม.ิย.  79,999 15,000 

วนัที ่22 – 30 ม.ิย.  79,999 15,000 
 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพิม่เติม ** 
 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน ** 
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 

ส าหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเน้ือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
 
* ในกรณเีล่ือนการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทีอ่ยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อส าคัญทีท่่านควรทราบ*** 



1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษทั จะท าการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื่นวีซ่า เป็นการ
ยืน่วซ่ีาแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยืน่วซ่ีา 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 
2) ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาย่ืนวีซ่าตามวันที่บริษัทแจ้งไว้ ท าให้วันย่ืนวีซ่าเหลือน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ท่านจะต้อง
จ่ายเงินค่าวีซ่าเพิ่มท่านละ 2,600 บาท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจ านวนน้ี ท่านสามารถจ่ายเงินท่ีตวัแทนยื่นวีซ่าดว้ย
ตวัท่านเองในวนัท่ีท่านยืน่วซ่ีา  
 

***กรุณาพจิารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆของบริษัท เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ างวดแรกแล้ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว *** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ทีร่ะบุวนัเดินทางไปและกลบัพร้อมคณะ (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 

กิโลกรัม / กระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 
2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 

ช่ัวโมง/วนั) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวนัเข้าพกัตรงกับช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมย่ืนวซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ เท่านั้น ท่านใดต้องการซ้ือประกนัสุขภาพเพิม่เติมโปรดติดต่อบริษัททวัร์ 
 



อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณต้ีองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 2 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 20 ยูโรต่อท่าน 
6)  ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 15 ยูโร) 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / 
เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจ าท่านละ 40,000 บาท 

 ส่วนที่เหลือช าระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะน้ันจะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท) ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจ าท่านละ 40,000 บาท 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีไดช้ าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ในการย่ืนวซ่ีา ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรนลายนิ้วมือ 
โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบิน
ถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 



 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่
น่าเช่ือถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับ
โทรศัพท์สถานทูต / การใช้ค าพูดไม่สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลท าให้วีซ่าไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานฑูต 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินให้ท่าน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ท าใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาอติาล ี
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัท าการ และต้องมาแสดงตนทีส่ถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลือ
ส าหรับประทบัวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2X1.5 นิว้ จ  านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พืน้ฉากหลงัสีขาวเท่าน้ัน อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) 
และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอายในการถ่ายรูป / หา้มใส่
เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  



7. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
มารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา
หรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( ส าเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน ) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( ส าเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ต  าแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิมท างาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 
เดือน ) 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น หา้มใส่ปี
เป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่าน้ัน / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานท่ีท างานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ   

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน) 
9.1  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่าน้ัน พร้อมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็น
ภาษาองักฤษ **ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านั้น**   (กรุณาน าสมุดเงินฝากเล่มจริงมาวนัทีย่ื่นวซ่ีาด้วย) 

 เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเด็ดขาด!!) 

**ถา้ในสมุดบญัชีธนาคารการเงินไม่ไดอ้พัเดททุกเดือนรบกวนใหข้อสเตทเมน้จากธนาคาร (ขอสเตทเมน้เป็นภาษาไทย)** 
 การปรับสมุดบญัชีธนาคาร ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายส าเนายอ้นหลงั 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดใน
บญัชี ตอ้งปรับสมุดก่อนวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 7 วนั เช่นท่านไดคิ้วยืน่วซ่ีาวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 ส าเนาสมุดบญัชีท่ีท่านตอ้งใชใ้น
การยืน่วซ่ีา ตอ้งปรับสมุด ณ วนัท่ี 12 กนัยายน 2557 หรือ หลงัจากนั้น หากท่านปรับสมุดบญัชีก่อนหนา้นั้น จะใชเ้ป็นเอกสาร



แสดงหลกัฐานทางการเงินไม่ได ้สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อยา่งไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษทัทวัร์ฯ เพื่อ
เตรียมการล่วงหนา้ และ ส่ง Fax สมุดบญัชีหนา้สุดทา้ยท่ีไดท้  าการปรับสมุดมาใหท้างบริษทัทวัร์ เพื่อใชใ้นการแนบเป็นเอกสาร
ยืน่วซ่ีาต่อไปได ้ หรือ ถ่ายเอกสารหนา้ท่ีปรับสมุดภายใน 7 วนั และถือมาเพิ่มเติมในวนัท่ียืน่วซ่ีา 
 การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  (ขอเป็นภาษาองักฤษ) ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั นบั
จากวนัท่ีไดคิ้วยืน่วซ่ีา พร้อมทั้งตอ้งระบุ จ  านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้วยืน่วซ่ีาวนัท่ี 18 กนัยายน 
2557  หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีา ตอ้งออกให ้ ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2557  หรือ หลงัจากนั้น
เท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุวนั 
และประเทศท่ีเดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้งและตรงตาม
หนา้พาสปอร์ต วนัท่ีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้ าส าเนาหน้าพาสปอร์ตไปดว้ย เพื่อไม่ใหผ้ดิพลาดในการ
ออกเอกสาร) 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่, ยา่, ตา, ยาย, ลุง, ป้า, นา้, อา ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายให้หลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  

10.2 กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั้งใน หนงัสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ่้ายดว้ย 

11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70 ปี บริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีา 
12. กรณีผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาอิตาลี ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวซ่ีาท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 
วนัทีม่าย่ืนวซ่ีากรุณาน าสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณมีเีล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนน าเล่มเก่ามาด้วย) 
เอกสารทุกอย่างทีเ่ป็นส าเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ , สูติบัตร , น าตัวจริงมา
วนัทีย่ื่นวซ่ีาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 



***** ส าหรับคนที่จะใช้เล่มไปทีอ่ื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 
 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ 
หรือถูก Blacklist หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 
 
 



 


