
 

 

รหัสทัวร ITV1903587 
ทัวรอิตาลี สวิตเซอรแลนด ฝร่ังเศส EUROPE LOVE LOVE 
9 วัน 6 คืน (TG) 
นครวาติกัน   มหาวิหารเซนตปเตอร   กรุงโรม   โคลอสเซี่ยม 
ประตูชัยคอนสแตนติน   จัตุรัสโรมัน   น้ําพุเทรวี่   หอเอนปซา 
จัตุรัสกัมโป เดย มิราโกล ี  เมืองโบโลญญา   จัตุรัสมัจโจเล 

 



 

 

>>>> ITALY SWITZERLAND FRANCE  9D6N <<<< 
 อิตาลี สวิตเซอรแลนด ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คนื  
มิลาน เวนิส ลูเซิรน แองเกลเบิรก ดิจอง ปารีส 

เดินทางโดยสายการบินไทย Thai Airways (TG) สะสมไมลได 50% 
 

 
 

** ราคาทัวรไมรวมคาวีซาและคาบริการแลว 4,000 บาท ** 
  

 FLIGHT 
DEPARTURE:  TG944  BKK-FCO 00.20-06.50 
RETURN:       TG931  CDG-BKK 13.40-05.55 
 
*หมายเหต:ุ พีเรียดเดินทางกรุป 03 – 11 มีนาคม 63 

ไฟลทขาไป - กลับจะเปน TG944  BKK-FCO 00.10-06.00 // TG931 
CDG-BKK 12.30 - 06.00+1 
 
 
 

 

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 0-2 ป  
)ไมเสริมเตียง(  

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม 

ที่
นั่ง 

หมาย
เหต ุ

03 – 11 มีนาคม 63 49,888 
(เด็กไมเกิน2ขวบ/

Infant 50% ของราคา
ทัวร)  

13,500 31  
05 – 13 พฤษภาคม 63 49,888 13,500 31  
19 – 27 พฤษภาคม 63 49,888 13,500 31  
02 – 10 มิถุนายน 63 49,888 13,500 31  
16– 24 มิถนุายน 63 49,888 13,500 31  



 

 

วันที่หนึ่ง     ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    
 
21. 00 น.   พรอมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
  อาคารผูโดยสาร ขาออกช้ัน 4 เคานเตอร D  
  สายการบินไทย (TG) เจาหนาที่ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดาน

เอกสารติดแท็กกระเป�า 
 

00.20 น. นําทานเดินทางสู  กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 
TG944 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 54 นาที) 

06.50 น.  เดินทางถึง สนามบินลีโอดารโน ดารวินชี กรุงโรม ประเทศอิตาลี นําทานผาน
ขั ้นตอนการตรวจคนเขาเมือง และพิธีการทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระ
เรียบรอยแลว จากนั้น นําทานสู นครวาติกัน ซึ ่งเปนรัฐอิสระ มีขนาดเล็กมาก 
จากนั ้น นําท านถายร ูปด านหนา มหาวิหารเซนตป
เตอร St.Peter Basilica (ระยะทาง 29 ก.ม./45 นาที) 
แหงนครรัฐวาติกัน ที่งดงามดวยศิลปะในยุคเรเนซองส ใช
เวลาสรางถึง 150 ป และยังไดรับการตกแตงอยางโออาและ
หร ูหรา ด  านหน  ามหาวิหาร เป นลานกว  าง เร ี ยกว า 
St.Peter’s Square ประกอบไปดวยนํ ้าพุ 2 ดาน และ
เสาโอเบลิกส 1 ตน ลอมรอบไปดวยเหลาเทพเทวาบนหลังคา
และกําแพงสูง(คาทัวรไมรวมคาเขา Vatican Museum 
และ Sistine Chapel )  จากนั้น นําทานเดินทางสู  กรุง
โรม (Rome)(ระยะทาง6ก.ม./20นาที) เมืองหลวงของ
ประเทศอิตาลี อดีตแหงจักรวรรดิโรมันที่ยิ่งใหญมาเมื่อกวา 
2,000 ป  ชื่นชมกับสถาปตยกรรมและประวัติศาสตรแหง
ความยิ ่งใหญ น ําทานสัมผัสความยิ ่งใหญ 1 ใน 7 สิ่ง

วันที่สอง     สนามบินลีโอดารโน ดารวินชี อิตาลี - นครวาติกัน – มหาวิหารเซนตปเตอร –  
 กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม – ประตูชัยคอนสแตนติน -  จัตุรัสโรมัน – นํา้พุเทรวี ่–  
 เมืองฟรอเรนซ 
 อาหารเที่ยง, เย็น                                        



 

 

มหัศจรรยของโลกที่ โคลอสเซี่ยม (Colosseum) (ถายรูปดานนอก) เปนสนาม
กีฬากลางแจงขนาดใหญตั้งอยูใจกลางกรุงโรม เริ่มสรางขึ้น ในสมัยจักรพรรดิเวส
ปาเซ ียนแหงอาณาจักรโรมันและสรางเสร ็จ ในสมัยของจักรพรรดิติตัสใน
คริสตศตวรรษที่1 หรือประมาณป ค.ศ.80 อัฒจันทรเปนรูปวงกลมกอดวยอิฐและ
หินทรายวัดโดยรอบไดประมาณ 527เมตร สูง 57เมตร ใกลๆกันนั ้นเปน 
ประตูชัยคอนสแตนติน (Arch of Constantine) ถือวาเปนมรดกสําคัญของ
ประเทศอิตาลีอีกที่หน่ึง โดยสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงชัยชนะของกรุงคอสสแตนติน เปน
ซุมประตูที่ใหญที่สุดของโรมันมีความสูงถึง 21 เมตร จากนั้นชมและถายรูป จัตุรัส
โรมัน (Roman Forum) ซึ่งอยูใกลๆกันกับโคลอสเซี่ยม จัตุรัสโรมันถือวาเปน
ศูนยกลางดานตางๆ เชน การประชุมทางการเมือง การปกครอง บูชาเทพเจา ฯลฯ 
ของกรุงโรมในสมัยโบราณ ใชเวลาสรางยาวนานมากถึง 900 ป ปจจุบันเหลือแต
ซากปรักหักพังแตก็ยังรูสึกไดถึงความยิ่งใหญอลังกา จากน้ัน นําทานชม นํ้าพุเทรวี่ 
(Trevi Fountain) ซึ่งมีรูปปم�นของเทพเจาเนปจูนตั้งโดดเดนอยูกลางนํ้าพุ เปน
หน่ึงในสัญลักษณที่สําคัญของกรุงโรม เปนสถานที่นักทองเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยง
ทายตามเร่ืองราวจากภาพยนตรเร่ือง Three Coins in The Fountain  

 
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1) เมนูอาหารจีน 
บาย          นําทุกทานมุงหนาสู ฟลอเรนซ (Florence) (ระยะทาง275ก.ม./4 ชั่วโมง) เมือง

หลวงของแควนทัสคานี ตนกําเนิดของศิลปะแบบเรอเนซองส อดีตศูนยกลางดาน
สถาปตยกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันรุงโรจน ดินแดนที่มีเสนหอันนา
หลงใหลแหงนี้ไดชื่อวาเปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวใฝ� 
ฝนมาเยือนมากที่สุด จากนั้นนําทานชม เขตเมือง
เกาฟลอเรนซ ที ่ไดรับการคัดเลือกจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนมรดกโลกเมื่อ ป ค.ศ.1982 นําทาน



 

 

ชม สะพานเวคคิโอ (Ponte Vecchio) สะพานเกาแกที่สุดของเมือง เปนสะพาน
เดียวของฟลอเรนซที ่รอดพนการทาลายจากชวงสงครามโลกมาได ปจจุบัน
กลายเปนจุดชมวิว แหลงดึงดูดนักทองเที่ยวที่สําคัญของเมือง นําทานชม จัตุรัส
เดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ที่สวยงามและมีเอกลักษณโดด
เดนอยาง  มาก เน่ืองจากเปนที่ต้ังของรูปปم�น
เดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของไมเคิล แองเจ
โล ถัดมา คือ ปาลาซโซ เวคคิโอ (Palazzo 
Vecchio) ปราสาทเกาแกของเมืองฟลอ
เรนซ มีสัญลักษณคือ หอคอย Torre d’ 
Arnolfo ในอดีตใชเปนสถานที ่แจงขาวสารใหกับ 3 ชาวเมือง ดวยการสง
สัญญาณ หากมีไฟไหม, นํ้าทวม, ขาศึกโจมตี ฯลฯ ถือเปนสถานที่ประวัติศาสตร
สาคัญของฟลอเรนซ ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑศิลปะที่ใหญที่มีชื่อเสียงที่สุดของฟลอ
เรนซ จากนั้นนําทานชมวิวริมฝم�งแมนํ้าอารโน จากน้ัน นําทานถายรูปที่ มหาวิหาร
ฟลอเรนซ (florence cathedral) หรือ อาสนวิหารแมพระแหงดอกไม เปน
อาสนวิหารประจําอัครมุขมณฑลฟลอเรนซ ตั้งอยูที่เมืองฟลอเรนซ มณฑลฟลอ
เรนซ แควนทัสกานี ประเทศอิตาลี สรางขึ ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 13 
ออกแบบโดยฟลิปโป บรูเนลเลสกี ดานหนาโบสถประดับตกแตงดวยหินออนสขีาว 
เขียว และชมพู มหาวิหารแหงนี้ใหญเปนลําดับที่ 4 ของทวีปยุโรป รองจากมหา
วิหารนักบุญเปโตร มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกําแพง และมหาวิหารมิลาน มี
ความยาว 153 เมตร และฐานของโดมกวางถึง 90 เมตร 

คํ่า             รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 2) เมนูอาหารทองถิ่น 
     หลังรับประทานอาหาร นําทานเขาสูท่ีพัก 
      ที่พัก: พัก Best Western Plus CHC Florence 4* หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทฯจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนเดินทาง) 
 
 
 
 
 



 

 

 วันที่สาม       เมืองปซา – หอเอนปซา – จัตุรัสกัมโป เดย มิราโกลี – เมืองโบโลญญา – 
จัตุรัสมัจโจเล – จัตุรัสมัจโจเล – เมืองเมสเตร  

 อาหารเชา,เที่ยง, เย็น                                        
  เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่3) 

       นําทานเดินทางไปยัง เมืองปซา Pisa (ระยะทาง 
86 กม./ 1.30 ชม.) อดีตเมืองทาเรือชายฝم�ง
ทะเลเมดิเตอรเรเนียนและเปนที ่ตั ้งของหอ
เอนปซา  นําทานชม จัตุรัสกัมโป เดย มิราโก
ลี  (Miracle Squae) หร ือ จัต ุรัสด ูโอโม  
Piazza del Duomo หรือทุงมหัศจรรย เปน
บริเวณที่ลอมรอบดวยกําแพงใจกลางเมืองปซา 
และเปนที่ตั้งของมหาวิหารเกาแกที่มีขนาดใหญที่สุด ที่ตั้งของโบสถดูโอโมแหงป
ซา (Duomo di Pisa), หอบัพติส (Baptistery) และนําทานชมถายรูป 1 ใน 
7  สิ่งมหัศจรรยของโลก หอเอนปซา (Leaning Tower of Pisa) ใหทานเดิน
เลน ถายรูปกับหอเอนปซาที่สรางขึ้นเพื่อเปนหอระฆังแหงวิหารประจําเมือง แต
เพียงการเริ่มตนของการสรางถึงบริเวณชั้น 3 ก็เกิดการทรุดตัวและตองหยุดการ
กอสรางจนถัดมาอีกรวม 100 ป ถึงไดสรางตอจนเสร็จสมบูรณและยังเปนสถานที่
กาลิเลโอ เคยมาพิสูจนเร่ืองแรงโนมถวงของโลก และการตกของวัตถุดวย จากน้ัน 
นําทานเดินทางสู เมืองโบโลญญา (Bologna) (ระยะทาง 169 กม. ใชเวลา
เดินทาง ประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของแควนเอมีเลียโรมัญญา โดยตัว
เมืองน้ันตั้งอยูระหวางแมนํ้าโปกับเทือกเขาแอแพนไนน นอกจากน้ันยังเปนหน่ึงใน
เมืองยุคกลางที่ไดรับการรักษาไว อยางดีที่สุดแหงหนึ่งในยุโรป และยังเปนที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยท่ีเกาแกที่สุดคือ “Alma Mater Studiorum”  

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร (ม้ือที่4) เมนูอาหารจีน 



 

 

บาย จากนั้น นําทานชมบริเวณ จัตุรัสมัจโจเล (Piazza Maggiore) จัตุรัสขนาดใหญที่
ตั้งอยูใจกลางเมืองเกาที่ลอมรอบดวยโบสถซานเปโตรนิโอ 
(Basilica of San Petronio) ซิตี้ ฮอล ลานนํ้าพุเทพ
เนปจูน (Fontana Del Nettuno) และอาคารปาลาซโซ 
เดล โพเดสตา (Palazzo Del Podesta) ใหทานเดินชม
เมืองและถายรูปจนไดเวลานัดหมาย จากนั ้น นําทาน
เดินทางสู เมสเตร (Mestre) (ระยะทาง 148 กม. /2ชม.15นาที) เมืองหลวงของ
แควนเวเนโต เปนแควนที่มีความมั่งคั่งและเปนแหลงที่มีอุตสาหกรรมเยอะที่สุดใน
ประเทศอิตาลี เปนอีกหน่ึงแควนที่นักทองเที่ยวนิยมเดินทางมามากอีกแหงหนึ่ง โดยมี
นักทองเที่ยวมาเยือน เฉลี่ยไมตํ่ากวา 60 ลานคนในทุกๆป รวมถึงยังมีรานขายสินคา
แบรนดเนมชั้นนําของโลกอีกมากมาย อีกทั้งยังมีจัตุรัสท่ีมีแลนดมารกเกาแก สัมผัสได
ถึงความงดงามของอาคารประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอิตาลีในแบบดั้งเดิม   

คํ่า            รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่5) เมนูอาหารจีน 
 หลังรับประทานอาหารนําทานเขาสูท่ีพัก 
   ที่พัก : พัก Novotel venezia Mestre Castellana 4* หรือระดับใกลเคียงกัน 
      (ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทฯจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนเดินทาง) 
 

เชา              รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่6) 
 นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเคตโต Tronchetto Pier เปนทาเรือที่มีเรือบริการ
ในการเดินทางไปในที่ตาง ๆ ของเมือง เพื่อชมทิวทัศนธรรมชาติของ 2 ฝم�งคลองโดย
ทางเรือ นับเปนเมืองที่คลองมากกวาถนนอีกเมืองหน่ึงของ
โลก น ําท านนั ่งเร ือสู  เกาะเวนิส (Venice Island) 
ดินแดนแสนโรแมนติก เมืองเวนิส ไดรับฉายาวา ราชินี
แหงทะเลเอเดรียติก (Queen of the Adriatic) เมือง
แหงสายนํ้า เมืองแหงสะพานและเมืองแหงแสงสวาง ถูก
สรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆจํานวนมากเขาดวยกันใน

วันที่สี่          เมืองเมสเตร – ทาเรือตรอนเคตโต – เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมารโค – เมืองมิลาน  -   
                  มหาวหิารดูโอโม -  Galerie Victor Emmanuel                      
 อาหารเชา,เที่ยง, เย็น                                        



 

 

บริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของทะเลอาเดรี
ยติก เปนเมืองทาโบราณ และเปนเมืองที่ใชคลองในการ
คมนาคมมากที่สุดชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมาร
โค (Piazza San Marco หรือ Saint Mark Square) 
เปนจัตุรัสกลางเมืองเวนิส ที่ขึ้นช่ือวาสวยที่สุดแหงหน่ึงใน
อิตาลี ลอมรอบดวยสถาปตยกรมอันงดงาม อาทิ โบสถ
เซนตมารก (St. Mark’s Basilica) เดิมที่เปนโบสถสวนตัวของผูครองเมืองในสมัย
น้ัน พระราชวังดอจส (Doge’s Palace), ลีโอเน (Lione) รูปปم�นสิงโตตัวใหญติดปก
พรอมถือหนังสือ ซึ่งถือเปนสัญลักษณประจาเมืองเวนิส เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพาน
ริอัลโต เปนสะพานที่เกาแกที่สุดในเวนิสและเปนสะพานแรกที่ขาม Grand Canal 
(คลองแกรนดคาแนล) ชมสะพาน Bridge of Sighs สะพานสะอื้น หรือบางคน
เรียกวา "สะพานแหงการทอดถอนใจ” ซึ่งทอดขามดานหลังวังของผูปกครองเวนิสในอ
ดีต ไปยังคุกที่อยูอีกฟากฝم�งคลอง วากันวาสะพานแหง  นี้คือจุดหายใจเฮือกสุดทาย
แหงอิสรภาพของเหลานักโทษ และคุกแหงน้ีเองเปนที่คุมขังนักรักกระเด่ืองนามคาสโน
วา ในตํานานเลาวาการจูบบนเรือกอนโดลาใตสะพานแหงนี้จะนําไปสูความรักนิรันดร 
นับเปนหนึ่งในจุดที่โรแมนติกที่สุดจุดหนึ่งในเวนิสอิสระใหทานเดินชมความโรแมนติ
กของเกาะแหงนี้ หรือทานยังสามารถสัมผัสประสบการณลองเรือกอนโดลา ชม
ความงามของเกาะเวนิส (ไมรวมในคาทัวร กรณีตองการนั่งกอนโดลา สามารถ
ติดตอที่ไกดราคาลําละ 120 ยูโร 1 ลําสามารถนั่งไดสูงสุด 4-6 ทานคะ ลอง
ประมาณ 30 นาที) เพื่อใหทานไดมีเวลาสัมผัสบรรยากาศของเกาะเวนิสอยางเต็ม
อ่ิม  

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่7) เมนูอาหารทองถิ่น 
บาย นําทานเดินทางกลับสูทาเรือตรอนเคตโต จากน้ัน นําทาน

ข ึ ้ น ร ถ โ ค  ช ป รั บ อ า ก า ศ เ ดิ น ท า ง สู  ก ร ุ ง มิ ล า น 
(Milan)(ระยะทาง 268 ก.ม./ใชเวลา 3.30 ชั ่วโมง)  
เมืองใหญเปนอันดับสองรองจากกรุงโรม ตั้งอยูทางตอน
เหนือของประเทศอิตาลี เมืองมิลาน หรือที่คนอิตาเลียน
เรียกวา มิลาโน(Milano) เปนเมืองหลวงทางแฟชั่นของ
โลกแขงกับปารีสในประเทศฝรั่งเศส เปนศูนยกลางทาง



 

 

ธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั้นยังมีภาพวาดเฟรสโกที่มีชื่อเสียงโดงดัง และโรงละคร
โอเปราอันลือชื ่อจากนั ้นนําทานถายภาพดานนอก มหาวิหารดูโอโม (Milan 
Duomo) มหาวิหารที่สรางดวย สถาปตยกรรมแบบโกธิค จัดวาเปนมหาวิหารที่มี
ความใหญโตเปนอันดับ  สามของโลก เร่ิมสรางในป ค.ศ.1386 แต  กวาจะแลวเสร็จ
ใชระยะเวลารวมกวา 400 ป ดานนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทําจากหินออน
จํานวน 135 ยอด และมีรูปปم�นหินออนจากสมัยตางๆ กวา 2,245 ชิ้น โดยยอด
หลังคาที่สูงที่สุด มีรูปปم�นทองขนาด 4 เมตร ของพระแมมาดอนนาเปนสงาอยู จากน้ัน 
ใหทานอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมชื่อดังของโลก อาทิเชน LV,PRADA,GUCCI, 
TOD’S ณ แกลลอเรีย วิคเตอร เอ็มมานูเอล(Galerie Victor Emmanuel) 
(ราน Prada รานแรกของโลก) และทานสามารถถายรูปเปนที่ระลึกจากดานในซึ่งเปน
อาคารกระจกที่เกาแกและสวยงาม  

     คํ่า             รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 8) เมนูอาหารจีน 
    หลังรับประทานอาหารนําทานเขาสูท่ีพัก 

        ที่พัก: พัก Holiday Inn Milan Assago 4* หรือระดับใกลเคียงกัน 
       (ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทฯจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนเดินทาง) 

เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 9)  เดินทางสู เมือง
แองเกิลเบิรก ประเทศสวิสเซอรแลนด (ระยะทาง 248 ก.ม./ใชเวลา 3.30 ชม.)  
เปนเมืองเล็กๆต้ังอยูบนเขาสูง อยูในรัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอรแลนด ลอมดวย
เทือกเขาแอลป� จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเปนยอดเขาทิตลิส ซึ่งยอดเขาทิตลิสมี
ความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปาน กลาง เมืองแองเกิลเบิรก 
เปนที่ต้ังของสถานีกระเชาโรแตร  

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่10) เมนูอาหารทองถิ่นบน
ยอดเขาทิตลิส 

วันที่หา     แองเกลเบิรก – นั่งกระเชาสูยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิรน - Lion Monument – 
สะพานไมชาเปล - ช็อปปم�งยาน  Old Town                                            

 อาหารเชา, เที่ยง 



 

 

บาย นําทานเดินทางขึ้นสู ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ทานจะไดสัมผัสกับกระเชาทรงกลมที่
เรียกวา โรแตร เคเบิ้ลคาร ที่จะหมุนรอบๆ ที่ทานสามารถดูวิวได 360องศาใน
ขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆ ทานจะไดขึ้นชมทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขาแอลป�  

ชมถํ้าแข็งที่สวยงาม และเดินเลนถายรูปหรือเลนหิมะบนยอดเขา และชมสะพาน
แขวน TITLIS CLIFF WALK สรางขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปการทองเที่ยวบนยอด
เขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดขามหนาผา 
อิสระใหทานถายรูปตามอัธยาศัย นําทานนั่งเคเบิ้ลคารลงมาที่สถานีดานลาง จากน้ัน 
นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่ง
ของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.
ใช  เวลา45นาท ี )   จากนั ้น น ําท านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of 
Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยาง
กลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพาน
ไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมนํ้า
รอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรนเปน
สะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคา



 

 

คลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน  จากนั้นใหทาน
ไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิตบริเวณ Schwaneplatz เชน ช็อคโกแลต, เครื่อง
หนัง, มีดพับ, นาฬิกายี ่ห อดัง อาทิเช น Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 
(อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง) 

หลังรับประทานอาหารนําทานเขาสูท่ีพัก 
         ที่พัก  : Hotel Rothaus Luzern 3* หรือระดับใกลเคียงกัน 
       (ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทฯจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนเดินทาง) 
 

 
เชา               รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่11) 

 จากนั้นนําทานเดินทางสูํ กรุงเบิรน (Bern) (ระยะทาง 
110 กม./ใชเวลา 1.30 ชั่วโมง) นครหลวงอัน งามสงาของ
ประเทศ และเปนเมืองมรดกโลกอันลํ ้าคาที ่ไดรับการ
อนุรักษมาสู ปจจุบัน เบิรน ถูกสรางขึ้นในยุคกลางของยุโรป 
องคการยูเนสโก ประกาศให สวนหนึ่งของเบิรนเปนเมือง
มรดกโลก ชม หอนาฬิกา (Clock Tower) ที่มีหนาปด
ขนาดใหญํ มีลักษณะเปนประตูโบราณต้ังครอมอยูครึ่งถนน
ถัดจากหอนาฬิกาไป เดินไปชมสักพักก็จะถึงบานไอนฺสไตน 
สัมพัทธภาพสังเกตงายๆ บนหนาตางบานชั้น 2  มีรูปเขา
ติดอยู จากนั้นแวะถายรูป บอหมีสีนํ้าตาล (Bear Pit) 
เมื่อมาถึงเมืองนี้ ก็ตองแวะเขามาชม เจาหมีกอน ซึ่งเปน

วันที่หก   กรุงเบิรน -  Clock Tower -  Einstein House – บอหมีสีนํ้าตาล- Town Hall – 
เมืองดิจอง        

 อาหารเชา, เที่ยง, เย็น 



 

 

สัญลักษณของกรุงเบิรน ที่วาสัญลักษณของกรุงเบิรนก็เพราะวา มีประวัติความเปนมา
เกาแก ตั ้งแตสมัยผู ครองเบิร นในยุคนั้นไดออกลาสัตว สัตวตัวแรกที ่ล าได คือ 
หมี  เพราะวา สถานที่ตั ้งอยูกอนเขาเมือง และบางวันก็อาจจะมีผู ดูแลหมี นําหมี
ออกมาใหชม ความนารักของหมีในชวง ฤดูรอน และ ฤดูหนาว และแวะถายรูปกับ
Town Hall ที่สรางขึ้นในแบบ Burgundian สไตลโกธิคตอนปลาย ปจจุบันใชเปนที่
ทํางานของนายกเทศมนตรีประจํามลรัฐเบิรน 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่12) เมนูอาหารจีน 
บาย           จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองดิจอง (Dijon) (ระยะทาง 252 ก.ม./ใช

เวลา 3.45 ชั่วโมง)  ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดี ผานทุง
ราบอันกวางใหญแหลงผลิตมัสตารดชื่อดัง อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวนชั้นเลิศอีก
ดวย ผานชมอาคารบานเรือนสมัยเรอเนสซองส โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลาง 
ซึ่งมีจุดเดนคือ การมุงหลังคาดวยกระเบ้ืองสีแดงสดจัดเรียงเปนลวดลายงดงาม 

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 13)  เมนูอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก: พัก Ibis Styles Dijon Central 3*หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบรษิัทฯจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนเดินทาง) 

 เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่14) 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู McArthurGlen Troyes (185 ก.ม./2.30 ชั่วโมง) ให
เวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน HUGO BOSS, 
LACOSTE, CONVERSE, ARMANI , NIKE , PUMA , BODY SHOP และอ่ืนๆ
อีกมากมาย (อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง )  

วนัที่เจ็ด    ดิจอง – กรุงปารีส – พิพิธภัณฑลูฟวร – หอไอเฟล – ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ –  

    ประตูชัย   
 อาหารเชา, เย็น                                                                                                                   



 

 

บาย            นําทานเดินทางสู กรุงปารีส (Paris) (183ก.ม/2.30 ช.
ม.) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที ่มีมนตเสนหอัน
เหลือลน ที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด กรุงปารีสเปน
หนึ่งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหง
หนึ ่งของโลก ที ่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา 
บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปน
หนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของโลก จากนั้น นําทาน
ถายภาพดานนอก พิพิธภัณฑลูฟวร (Louvre Museum) 
พิพิธภัณฑทางศิลปะท ี ่ม ีช ื ่อเส ียง 
เกาแกที่สุดแหงหนึ่งของโลก ปจจุบัน
เปนสถานที ่จัดแสดงและเก็บรักษา
ผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดับ
โลกเปนจํานวนมากกวา 35,000 ชิ้น 
ทานสามารถเดินชมงานศิลปะชื่อกอง
โลก อยางภาพวาดโมนาลิซา(Mona 
lisa),The Virgin and Child with St. Anne, 
Madonna of the Rocks  ผลงานอันโดงดังของเล
โ อ น า ร  โ ด  ด า วิ น ชี , ร ู ป ป  �م น  The Victory of 
Samothrace หร ือ ร ูปป  นเทพว�م ี นัส (Venus de 
Milo) มีทั้งมีรูปปم�นสฟงซ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) 
หรือรองรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานดานหนาทางเขาพิพิธภัณฑ
ลูฟรจะสรางเปนรูปทรงพีระมิดที่สรางขึ้นจากกระจกเปนอีกจุดยอดนิยมที่นักทองเที่ยว
ตองไปถายรูปเปนที่ระลึก และเปนฉากที่มีอยูในในภาพยนตรเรื่อง The Da Vinci 
Code จากนั้น นําถายรูปเปนที่ระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณที่
โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีส ดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสรางขึ้นในปค.ศ.1889 
ที ่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร นําทานเดินทางสู  ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ 
(Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโปเลียน นํา
ชมและถายรูปคูกับ ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe)  สัญลักษณแหงชัย
ชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาสเตอรลิทซในป   ค.ศ. 1805 โดยเร่ิมสรางขึ้นใน



 

 

ป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร ็จในป ค.ศ.1836  จากนั ้น นําทานชอปป งต�م อที่  
หางสรรพสินคาชื ่อดังไดอิสระเลือกซื ้อสินคาแฟชั่นราคาถูกในรานคาปลอดภาษี 
(Duty Free Shop) อาท ิเชน เครื่องสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า จากน้ันพา
ทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดวยนักชอปปم�งจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคา
ใหญใจกลางกรุงปารีสที่ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galeries Lafayette) หรือทาน
สามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ที่มีสาขาเปดอยู
ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต,เครื่องหนัง, มีดพับ, 
นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน   

 คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 15) เมนูอาหารจีน 
ที่พัก: Best Western Plus Paris Velizy 4*  หรือระดับใกลเคียงกัน 

          (ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทฯจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนเดินทาง) 
วนัที่แปด    ทาอากาศยานปารีส ชารล  เดอ โกลล – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                                        
  อาหารเชา 

เชา               รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่16)   
        ทานเดินทางสู ทาอากาศยานปารีส ชารล เดอ โกลล   
    (ระยะทาง 25ก.ม./ใชเวลา 45 นาที) 
09.00 น.       เดินทางถึง สนามบินปารีส ชารล เดอ โกลล ใหทานมีเวลาในการทําคืน ภาษี 

(Tax Refund) และเลือกซื้อสินคาใน รานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน  
13.40 น.      เหินฟ�าสูทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
     ประเทศไทยโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931 
 

05.55 น.    เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
 

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

วนัที่เกา   ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   



 

 

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิ
ตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทาน
เปนหลัก เพ่ือใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 

 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 
 - จะสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
 - หรือเลื ่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน 
 - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและทาน

ยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 

กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
 
3. การจองทัวรและชําระคาบริการ  
 - กรุณาชําระมัดจําและคาวีซา ทานละ 29,000 บาท  (มัดจํา 25,000 + คาวีซา 
4,000)  
 - คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง 
 - ถ ายร ูป/สแกน สําเนาหนาพาสปอร ตและแบบฟอรมกรอกขอม ูลส ําหรับย ื ่นว ีซา 

(เอกสารแนบทายโปรแกรมทัวร) จัดสงบริษัทฯ เพื่อทําการสงชื่อยื่นคํารองขอรับคิววีซา 
ภายใน 3 วัน หลังจากทานชําระเงินมัดจําคาทัวร 

**สําคัญ **สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทางเดือนกอนหมดอายุ 6  จะตองมีอายุเหลือมากกวา) 
นับจากวันเดินทางไป-กลับ  และจํานวนหนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า

กวา 3 หนา  (กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัท  มิฉะนั ้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี
พาสปอรตหมดอายุ และนําสงใหกับบริษัทฯ พรอมพรอมหลักฐานการชําระเงินมัดจําคาทัวร 
 
 



 

 

4. การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ

ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะ
แลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทาน
สละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5. อัตราคาบริการน้ีรวม  
 1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
ทัวรขางตน 
      (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeที่นั่งเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลับ
พรอมตั๋วกรุปเทานั้นไมสามารถเล่ือนวันได)  
 2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือ ระดับใกลเคียงกัน  
 3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  
 4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 5. คานํ้าหนักกระเป�า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้น

เครื่องได 7 กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มี
การเรียกเก็บ และกรณีนํ้าสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ สะสม
ไมลได 50% กรุณาแจงเลขสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส พรอมสงสําเนาพาสปอรตหรือกอน
ออกตั๋ว 

7.การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัยแบบ Worldwide  โดยจะมีความคุมครอง
เบ้ืองตน ดังน้ี  

- การสูญเสียชีวิต /อวัยวะจากอุบัติเหตุ  
ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุมากกวา 16 ป หรือนอยกวา 75 ป วงเงินคุมครอง 1 ,000, 000 บาท  
ผูเอาประกันภัยท่ีอายุนอยกวา 16 ป หรือมากกวา 75 ป วงเงินคุมครอง 500 , 000 บาท  
   คารักษาพยาบาลในตางประเทศ ไมเกินวงเงิน 1,500, 000 บาท  
   คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทย ไมเกินวงเงิน 50, 000 บาท  



 

 

   ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยทั้งนี้การทํา
ประกันนี้จากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ .ร.บ .ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับใหบริษัทนํา

ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้นเที่ยว  แตทั้งนี้ ทานสามารถศึกษาเงือนไข
ความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ได  กรณีทานตองการซื้อความ
คุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความประสงคมาท่ีบริษัทฯ  

8. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการทัวร พรอมคนขับรถ(กฎหมายสหภาพ
ยุโรป ไมอนุญาตใหพนักงานขับรถทํางานเกิน 12 ชม./วัน) 
 
6. อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
 2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คา
โทรศัพท เปนตน  
 3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
 4. คาภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน และ
ไดทําการขายโปรแกรมไปแลว 
 6. คาพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม  
 7. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจและนํ้าใจจากทาน 
 8. คาวีซาเชงเกนและบริการทานละ 4,000 บาท 
 
7. หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ

ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจา
หรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาวีซาและคาบริการยื่นวีซา/คามัดจําตั๋ว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วแลว )/คามัดจําแลนด (กรณีใกลวันเดินทาง) 
 



 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 20วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10.มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11.ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   



 

 

12.การประกันภัย ที ่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผู เดินทาง เปนการการประกัน
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ. การทองเที่ยว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯ
ถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อ
ประกันสุขภาพในระหวางการเดินทางไดจากบริษัทประกันทั่วไปและควรศึกษาเงื่อนไข
ความคุมครองใหละเอียด) 

13.มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  

14.ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

 
เอกสารประกอบการย่ืนคํารองขอวีซาเชงเกน )Italy( 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 10-วันทําการ 15 

ผูสมัครตองเดินทางมาแสดงตัว และสแกนลายน้ิวมือ ตามวันเวลานัดหมายย่ืนวีซา 
โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาที่ เน่ืองจากสถานทตูมีการเปลี่ยนแปลง

ขอกําหนดเง่ือนไข 
รวมถึงเอกสารที่ใชสําหรับย่ืนคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 

 
1. พาสปอรต โดยมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง

ประเทศไทย และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย  2 - 3 หนา เพื่อใหทางสถานทูตติดหนาวีซา  
)หากมีอายุไมเพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอรตเลมใหม กอนจัดสงใหกับเจาหนาที (

หากผูสมัครเคยไดรับวีซาเชงเกน กรุณาจัดสงหลักฐานใหกับทางบริษัททัวร      เพื่อนําไป
แสดงตอสถานทูต 
 



 

 

2. รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน ใบ2  รูป
ถายมีอายุไมเกิน  3เดือนหามตกแตงรูป,หามสวมแวนตา,หามใสเครื่องประดับ,หามใสคอน
แทคเลนส และตองเปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 

** หามขีดเขียน แมก็ หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสงผลใหรูปถายชํารุด และ
ไมสามารถใชงานได ** 

   )ใบหนาใหญ ชัดเจน 80 % ของขนาดภาพ( 

 
3. เอกสารสวนตัว  )ถามี(  

 - สําเนาบัตรประชาชน /สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรขาราชการ )ภาษาไทย(  
 
หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม (ถามี) ทานจําเปนตองยื่นเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอม

แปลเปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนสมรส /สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร )กรณีคูสมรสเสียชีวิต(  
 - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล )ถาเคยมีการเปลี่ยน(  
 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) 18ปจําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอม

แปลเปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาสูติบัตร  
 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา (มารดา ไมไดเดินทาง/บิดา) 18ปจําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอมแปล

เปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาสูติบัตร  
 - หนังสือยินยอมจากบิดา -มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา  



 

 

โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา -หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูมารดาเทานั้น 
เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดา
เพียงผูเดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมได
เดินทางกับบิดา -งกับบุคคลที่สาม พรอมมารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทา
กับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต /
) อําเภอตามหลักฐานที่อยูตามทะเบียนบานของทานพรอมแนบสําเนาพาสปอรตสําเนาบัตร/
โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรา (มารดา-ประชาชนของบิดา
  รับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมายโดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวี
ซา บิดามารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ที่รับ-
 ยื ่นวีซ ากรณีบิดามารดาหยาร าง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี-
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผ ู้เดียว 

จากนั้น ผู ปกครองจําเปนตองนําหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทั้งฉับ)
สงใหกรมการกงสุล กระทรวงระหวางประเทศ ประทับตราลง (ภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ
สามารถขอดูตัวอยางไดที่แผน) นาม อนุมัติใหเด็กเดินทางไปตางประเทศ กอนนําสงบริษัททัวร
กวีซาของบริษัททัวร( 
4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ที่ทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอน

ยื่นคํารองขอวีซา) 
 
4.1 กรณีเปนพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท
ที่ทานทํางานปจจุบัน   โดยระบุตําแหนงงาน, เงินเดือนที่ไดรับ, วัน เดือน ป ที่เริ่มทํางาน, 
และชวงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไมตองระบุชื่อประเทศ ใหใช European แทน) 
และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผู
มีอํานาจอยางชัดเจน (เอกสารออกจากหนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 
4. 2 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา )พค. 0403(, หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนบริษัทฯ )DBD(, )คัดสําเนาไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ(  
 



 

 

4.3 กรณีที่เปนนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทาน้ัน 
สถานทูตไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสาร
มีอายุ 30 วัน กอนยื่นคํารองขอวีซา) 
 
4. 4 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส /ใบมรณะ)กรณีคูสมรสเสียชีวิต( , หลักฐาน
การเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีที่ไมไดเดินทางรวมกันกับสามี จําเปนตองมีจดหมาย
รับรองคาใชจายจากสามี )Sponsor Letter) ระบุชื่อสกุล    วัน เดือน ปเกิด ของสามีและ-
(จดหมายชี้แจงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) บุตร ที่มีความสัมพันธรวมกัน 
 
4. 5 กรณีกิจการที่ไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ )Freelance(, 
ธุรกิจขายสินคาออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการ
ทํางาน แหลงที่มาของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถายราน, 
สัญญาเชา, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เปนตน  )จดหมายชี้แจงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น(  
 

5. หลักฐานการเงิน 
 
5.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากประจํา )บัญชีสวนตัว (รายการเดินบัญชียอนหลัง  6 เดือน )กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติ

การเดินบัญชีที่สมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํ่าเสมอ (และมียอดเงินคงเหลืออยูในบัญชี
นั ้นๆไมตํ ่ากว ่า 6 หลัก เพื ่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับ
คาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อทานเดินทางกลับสูภูมิลําเนา 

 
 
5. 2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง เขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธระหวางตนกับผู
เดินทาง )Sponsor Letter( พรอมแนบหนังสือรับรองการเงิน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออม
ทรัพยที่มีรายการเดินบัญชียอนหลัง กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่) เดือน 6
(ออก สมํ่าเสมอ-สมบูรณ มียอดเงิน เขา 



 

 

 ทั้งนี้ ผูที่สามารถสนับสนุนคาใชจายใหผูเดินทางได ตองเปนบิดา / มารดา  /พี่นองทอง-
เดียวกัน สายเลือดเดียวกันเทานั้น!! กรุณาระบุ ชื่อ สกุล ลงในจดหมายชี้แจงเปนภาษาอังกฤษ-
และสะกดชื่อ - สกุล ใหตรงกับพาสปอรตที่ใชเดินทาง 

 
หมายเหต:ุ หากสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูรณ )Book Bank (หรือมปีระวตัิการเดิน

บัญชีไมครอบคลุมตามเงื่อนไขที่กําหนด ทานจําเปนตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง 
ที่ออกจากธนาคารเทาน้ัน )Bank Statement( 

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแสดงเปนยอดลาสุด ภายใน 1- 2 วัน กอนวันนัด
หมายย่ืนวีซา 

 **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 
 

6. แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาเชงเกน 
 เพื่อประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรง
กับขอมูลความเปนจริง เนื่องจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่อ
อนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ  ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได/หาก
สถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูก/
ปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 
 
 เมื่อทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร 
พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ทานไดชําระ
ไปแลวทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที ่จะยื ่นคํารองขอวีซาใหม ผู สมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
 



 

 

 บางกรณี  สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือ
ในการเชิญทานไปสัมภาษณตามที่สถานทูตนัดหมาย )โปรดแตงกายสุภาพ (ทั้งนี้บริษัทฯ จะสง
เจาหนาท่ีเพ่ือไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดทั้งชวยประสานงานกับทางการสถานทูต และ

งคขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมหากสถานทูตมีความประส มือใหทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวใหกับทางบริษัท เพื่อนําสงสถานทูตเชนกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นําเรียน
สถานทูตเพื่อพิจารณาตอวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปน
สถิติในนามของบริษัทฯ 

 
เอกสารทุกฉบับที่ใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซา ตองแปลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน !! 

พรอมแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย )โดยไมจาํเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง(  
เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมี

นโยบายรับแปลเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกน (Italy) 
โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการยื่นวีซาของทาน  

(กรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .............................................................................................. 
2. ชื่อ - สกุลเดมิ (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 
3. เพศ   ชาย          หญิง 
4. ที่อยูตามสําเนาทะเบียนบาน )ภาษาอังกฤษ(  
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย  ....................  
อีเมลแอดเดรส .............................................. 
5. ที่อยูพํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน(ภาษาอังกฤษ)  
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย  ....................  
อีเมลแอดเดรส .............................................. 
6.โทรศัพทมือถือ (โปรดระบ)ุ ..............................................   
โทรศัพทบาน (ถามี) .......................................... 
7. อาชีพปจจุบัน .................................................... 
    ตําแหนงงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน) 
...................................................................... 
8. ชื่อสถานที่ทํางาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย  
(หากประกอบกิจการคาขาย โปรดระบุอยางชดัเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ที่อยูที่ทํางาน 
........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทที่ทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ...................................  
อีเมล .......................... 
9. รายไดตอเดือน  ...........................................................บาท  
 
 



 

 

10. สถานภาพ   ⃣   โสด    ⃣   สมรส  ⃣   แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 
  ⃣   หยา   ⃣   มาย   ⃣   อยูกินฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกันอยู 
 
11. ชื่อ-สกุลคูสมรส (ถามี) .............................................  วัน/เดือน/ป เกิด................   
สถานที่เกิด ..................... 
12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด.................  
สถานที่เกิด ...................... 
13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป เกิด................   
สถานที่เกิด ...................... 
14. ทานม ีPassport เลมเกาลาสุด หรือไม (ถามี) โปรดระบ ุ
      เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ณ 
ประเทศ ................... 
15. ทานเคยไดรับวีซา Schengen ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา หรอืไม  
(โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวีซา ............................) 

ไมเคย 
เคยได  ใชไดตั้งแตวันที ่..............................................  
ถึงวันที ่.................................................. 

16. เคยถกูพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซา Schengen กอนหนาน้ี 
        ไมเคย   

เคย  (กรุณาระบุวัน/เดอืน/ป ที่ดําเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 
17.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย  

เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 
18. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
  ตัวผูขอวีซาเอง  มีผูอ่ืนออกคาใชจายให (บิดา-มารดา/ญาต/ิบริษัท/องคกร) 
  เช็คเดินทาง    กรุณาระบุชื่อ ............................................................. 
    บัตรเครดติ   ความสัมพันธ ............................................................ 
  เงินสด 
 



 

 

 หมายเหตุ: หากจัดสงเอกสารใหบริษัทฯลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซาจาก
ทางสถานทูต         กรณีวีซาของทานไมไดรับการอนุมัติทันตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เมื่อทานไดจองทําการจองโปรแกรมทัวร และชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอยแลว 
 - กรุณาจัดสงสําเนาหนาพาสปอรต และ แบบฟอรมใบกรอกขอมูลสําหรับยื ่นว ีซา 

(เอกสารแนบทายโปรแกรมทัวร)    พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา 
อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์  ไมรับผิดชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยขอมูลท่ีทานกรอกตองตรงกบั
เอกสารที่จะใชยื่นสถานทูต เนื่องจากขอมูลทั้งหมด บริษัทฯจําเปนตองดําเนินการนําสง
สถานทูตผานระบบออนไลน หากนําสงขอมูลที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง อาจสงผลตอ
ผลการพิจารณาวีซา 

  - หากหนวยงานยังไมสามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได กรุณากรอกขอมูล
การทํางานของทานใหชัดเจน (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) ไดแก ชื ่อบริษัท, ตําแหนงงาน, 
ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ไดรับ และวันเดือนปที่เร่ิมงาน 

 เมื่อทานไดรับยืนยันการเดินทางใบนัดหมายสําหรับย/ ื ่นวีซา จากเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
- กรุณาจัดสงหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยื่นวีซาใหกับบริษัทฯ 
อยางชาไมเกิน 2 สัปดาห กอนถึงวันนัดหมายยื่นวีซา 
- ทานจําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเลมเกา เพ่ือใหสถานทูตดูประวัติการเดินในชวงที่ผานมา 
 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมสีวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางที่คอยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 


