
 

 

รหัสทัวร ITV2000567 

ทัวรยุโรป อิตาลี สวิตเซอรแลนด ฝรั่งเศส EUROPE LOVE…LOVE  9D 6N (TG) 
นครวาติกัน – มหาวิหารเซนตปเตอร – กรุงโรม - โคลอสเซี่ยม – ประตูชัยคอนสแตนติน -  จัตรุัส
โรมัน – น้ําพุเทรวี ่– เมืองปซา – หอเอนปซา – จัตรุัสกัมโป เดย มริาโกล ี– เมืองโบโลญญา – 
จัตุรัสมัจโจเล – จัตุรัสมัจโจเล – เมสเตร – ทาเรือตรอนเคตโต – เกาะเวนิส - จัตรุัสซานมารโค – มิ
ลาน - มหาวิหารดูโอโม - Galerie Victor Emmanuel - แองเกลเบิรก – นัง่กระเชาสูยอดเขาทิตลิส 
– เมืองลูเซิรน - Lion Monument – สะพานไมชาเปล - ทะเลสาบลูเซิรน - ช็อปปم�งยาน  Old 

Town - กรุงเบิรน - Clock Tower -  Einstein House – บอหมีสีนํ้าตาล - Town Hall – เมืองดิจอง 
- ดิจง – กรงุปารีส – พิพิธภัณฑลูฟวร – หอไอเฟล – ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ – ประตูชยั 



 

 

เดินทางโดยสายการบินไทย Thai Airways (TG) สะสมไมลได 50% 

 

** ราคาทัวรไมรวมคาวีซาและคาบริการแลว 4,500 บาท ** 
  
 FLIGHT 
DEPARTURE:  TG944  BKK-FCO 00.20-06.50 
RETURN:   TG931 CDG-BKK 13.40-05.55 
 
*หมายเหตุ: พีเรียดเดินทางกรุป 03 – 11 มีนาคม 63 

ไฟลทขาไปกลับจะเปน TG944  BKK-FCO 00.10-06.00 // TG931 CDG-
BKK 12.30 - 06.00 

 

 
21.00 น.  พรอมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาออกชั้น 4 โซน  D เคานเตอรสายการบิน

ไทย(TG) เจาหนาท่ีใหการตอนรบั และอํานวยความสะดวกดานเอกสารติดแท็ก
กระเป�า 

 

วันเดินทาง 
ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 0-2 ป 
)ไมเสริมเตียง(  

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ท่ีนั่ง หมายเหตุ 

03 – 11 มีนาคม 63 49,900 

(เด็กไมเกิน2ขวบ/
Infant 50% ของราคา

ทัวร) 

13,500 31  

05 – 12 พฤษภาคม 63 49,900 13,500 31  

19 – 27 พฤษภาคม 63 49,900 13,500 31  

02 – 10 มิถุนายน 63 49,900 13,500 31  

16– 24 มิถุนายน 63 49,900 13,500 31  

วันที่หนึ่ง     ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    



 

 

 
00.20 น. นําทานเดินทางสู กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG944 

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 54 นาที) 
06.50 น. เดินทางถึง สนามบินลโีอดารโน ดารวนิชี กรุงโรม ประเทศอิตาล ีนําทานผาน

ข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง และพิธีการทางศุลกากร
และตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว จากนัน้ นําทานสู 
นครวาติกัน ซึ่งเปนรัฐอิสระ มีขนาดเล็กมาก จากน้ัน นํา
ทานถายรูปดานหนา มหาวิหารเซนตปเตอร St.Peter 
Basilica (ระยะทาง 29 ก.ม./45 นาที) แหงนครรัฐ
วาติกัน ท่ีงดงามดวยศลิปะในยุคเรเนซองส ใชเวลาสราง
ถึง 150 ป และยังไดรบัการตกแตงอยางโออาและหรูหรา 
ดานหนามหาวิหารเปนลานกวางเรียกวา St.Peter’s 
Square ประกอบไปดวยนํ้าพุ 2 ดาน และเสาโอเบลิกส 
1 ตน ลอมรอบไปดวยเหลาเทพเทวาบนหลังคาและ
กําแพงสูง(คาทัวรไมรวมคาเขา Vatican Museum 
และ Sistine Chapel )  จากนั้น นําทานเดินทางสู  

                กรุงโรม (Rome)(ระยะทาง6ก.ม./20นาที) เมืองหลวง
ของประเทศอิตาลี อดีตแหงจักรวรรดิโรมันทีย่ิ่งใหญมา 

วันทีส่อง     สนามบินลีโอดารโน ดารวินช ีอิตาลี - นครวาติกัน – มหาวิหารเซนตปเตอร – 
กรุงโรม - โคลอสเซี่ยม – ประตูชัยคอนสแตนติน -  จัตุรัสโรมัน – นํา้พุเทรว่ี – ปซา  
อาหารเที่ยง, เย็น                                        



 

 

                เมื่อกวา 2,000 ป  ชื่นชมกบัสถาปตยกรรมและประวตัิศาสตรแหงความยิ่งใหญ นํา
ทานสัมผัสความย่ิงใหญ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกท่ี โคลอสเซี่ยม 
(Colosseum) (ถายรูปดานนอก) เปนสนามกีฬากลางแจงขนาดใหญตั้งอยูใจกลาง
กรุงโรม เริม่สรางขึ้น ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแหงอาณาจักรโรมันและสรางเสร็จ 
ในสมัยของจักรพรรดิตติัสในคริสตศตวรรษที1่ หรือประมาณป ค.ศ.80 อัฒจันทรเปน
รูปวงกลมกอดวยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบไดประมาณ 527เมตร สูง 57เมตร 
ใกลๆกันนั้นเปน ประตูชัยคอนสแตนติน (Arch of Constantine) ถือวาเปน
มรดกสําคัญของประเทศอิตาลีอีกท่ีหนึ่ง โดยสรางข้ึนเพ่ือระลึกถึงชยัชนะของกรงุ
คอสสแตนติน เปนซุมประตูท่ีใหญท่ีสุดของโรมันมีความสูงถึง 21 เมตร จากนั้นชม
และถายรูป จัตุรัสโรมัน (Roman Forum) ซึ่งอยูใกลๆกันกับโคลอสเซ่ียม จัตุรัส
โรมันถือวาเปนศูนยกลางดานตางๆ เชน การประชมุทางการเมือง การปกครอง บูชา
เทพเจา ฯลฯ ของกรุงโรมในสมัยโบราณ ใชเวลาสรางยาวนานมากถงึ 900 ป 
ปจจุบันเหลือแตซากปรักหักพังแตกย็ังรูสึกไดถึงความยิ่งใหญอลังกา จากนั้น นําทาน
ชม นํ้าพุเทรว่ี (Trevi Fountain) ซึ่งมีรูปปم�นของเทพเจาเนปจูนต้ังโดดเดนอยูกลาง
นํ้าพุ เปนหนึ่งในสัญลักษณท่ีสําคัญของกรงุโรม เปนสถานที่นักทองเที่ยวมาโยน
เหรียญเส่ียงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตรเร่ือง Three Coins in The 
Fountain  

เท่ียง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) เมนูอาหารจีน 
บาย          นําทุกทานมุงหนาสู ฟลอเรนซ (Florence) (ระยะทาง275ก.ม./4 ชั่วโมง) เมือง

หลวงของแควนทัสคาน ีตนกําเนิดของศิลปะแบบเรอเนซองส อดีตศูนยกลางดาน
สถาปตยกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันรุงโรจน ดินแดนที่มีเสนหอันนา
หลงใหลแหงนี้ไดชื่อวาเปนสถานท่ีที่นักทองเที่ยวใฝ� ฝนมาเยือนมากที่สุด จากน้ันนํา
ทานชม เขตเมืองเกาฟลอเรนซ ที่ไดรบัการ
คัดเลือกจากองคการยเูนสโกใหเปนมรดก
โลกเมื่อ ป ค.ศ.1982 นําทานชม สะพาน
เวคคิโอ (Ponte Vecchio) สะพานเกาแก
ท่ีสุดของเมือง เปนสะพานเดียวของฟลอ



 

 

เรนซที่รอดพนการทาลายจากชวงสงครามโลกมาได 
ปจจุบันกลายเปนจดุชมวิว แหลงดงึดูดนักทองเท่ียวที่
สําคัญของเมือง นําทานชม จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย 
(Piazza Della Signoria) ที่สวยงามและมี
เอกลักษณโดดเดนอยาง  มาก เนื่องจากเปนที่ตั้งของ
รูปปم�นเดวิด ผลงานท่ีมชีื่อเสียงของไมเคิล แองเจโล ถัดมา คือ ปาลาซโซ เวคคิโอ 
(Palazzo Vecchio) ปราสาทเกาแกของเมืองฟลอเรนซ มีสัญลักษณคือ หอคอย 
Torre d’ Arnolfo ในอดีตใชเปนสถานที่แจงขาวสารใหกับ 3 ชาวเมือง ดวยการสง
สัญญาณ หากมีไฟไหม, นํ้าทวม, ขาศกึโจมตี ฯลฯ ถือเปนสถานที่ประวตัิศาสตร
สาคัญของฟลอเรนซ ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑศิลปะท่ีใหญท่ีมีชื่อเสียงที่สุดของฟลอ
เรนซ จากนั้นนําทานชมวิวรมิฝم�งแมนํ้าอารโน จากนั้น นําทานถายรปูที่ มหาวิหาร
ฟลอเรนซ (florence cathedral) หรือ อาสนวิหารแมพระแหงดอกไม เปนอาสน
วิหารประจําอัครมุขมณฑลฟลอเรนซ ตั้งอยูท่ีเมืองฟลอเรนซ มณฑลฟลอเรนซ 
แควนทัสกานี ประเทศอิตาลี สรางข้ึนในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 13 ออกแบบ
โดยฟลิปโป บรูเนลเลสกี ดานหนาโบสถประดบัตกแตงดวยหินออนสีขาว เขียว และ
ชมพู มหาวิหารแหงน้ีใหญเปนลําดับที่ 4 ของทวีปยุโรป รองจากมหาวิหารนักบุญเป
โตร มหาวิหารนกับุญเปาโลนอกกําแพง และมหาวิหารมิลาน มคีวามยาว 153 เมตร 
และฐานของโดมกวางถึง 90 เมตร 

คํ่า            รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 2) เมนอูาหารทองถิ่น 
     หลังรับประทานอาหาร นําทานเขาสูที่พัก 
ที่พัก          Best Western Plus CHC Florence  หรือระดับใกลเคียงกัน 
        (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทฯจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอน

เดินทาง) 
 
 
 
 



 

 

   
เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่3) 
            นําทานเดินทางไปยัง เมืองปซา Pisa 

(ระยะทาง 86 กม./ 1.30 ชม.) อดตีเมือง
ทาเรือชายฝم�งทะเลเมดิเตอรเรเนียนและเปน
ท่ีตั้งของหอเอนปซา  นําทานชม จัตุรัสกัมโป 
เดย มิราโกลี (Miracle Squae) หรือ จัตุรัส
ดูโอโม Piazza del Duomo หรือทุง
มหัศจรรย เปนบริเวณท่ีลอมรอบดวยกําแพงใจกลางเมืองปซา และเปนที่ตั้งของ
มหาวิหารเกาแกท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด ท่ีตั้งของโบสถดูโอโมแหงปซา (Duomo di 
Pisa), หอบัพติส (Baptistery) และนําทานชมถายรูป 1 ใน 7  ส่ิงมหัศจรรยของ
โลก หอเอนปซา (Leaning Tower of Pisa) ใหทานเดินเลน ถายรูปกบัหอ
เอนปซาท่ีสรางขึ้นเพื่อเปนหอระฆังแหงวิหารประจําเมือง แตเพียงการเริ่มตนของ
การสรางถงึบริเวณชั้น 3 ก็เกิดการทรดุตัวและตองหยุดการกอสรางจนถัดมาอีกรวม 
100 ป ถึงไดสรางตอจนเสร็จสมบูรณและยังเปนสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจนเรื่อง
แรงโนมถวงของโลก และการตกของวัตถดุวย จากนั้น นําทานเดินทางสู เมือง
โบโลญญา (Bologna) (ระยะทาง 169 กม. ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 2.30 
ชั่วโมง) เมืองหลวงของแควนเอมีเลียโรมัญญา โดยตวัเมืองนั้นต้ังอยูระหวางแมนํ้า
โปกบัเทือกเขาแอแพนไนน นอกจากนั้นยงัเปนหนึ่งในเมืองยุคกลางที่ไดรับการรกัษา
ไว อยางดีท่ีสุดแหงหนึ่งในยุโรป และยังเปนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยท่ีเกาแกที่สุดคือ 
“Alma Mater Studiorum”  

เท่ียง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร (มื้อที่4) เมนูอาหารจีน 

 วันที่สาม    เมืองปซา – หอเอนปซา – จัตรัุสกัมโป เดย มิราโกลี – เมืองโบโลญญา – 
จัตุรัสมัจโจเล – จัตุรัสมัจโจเล – เมสเตร  อาหารเชา,เท่ียง, เย็น                                       



 

 

บาย    จากนั้น นําทานชมบริเวณ จัตุรัสมัจโจเล (Piazza Maggiore) จัตุรัสขนาดใหญที่
ตั้งอยูใจกลางเมืองเกาที่ลอมรอบดวยโบสถซานเปโตรนิโอ (Basilica of San 
Petronio) ซิต้ี ฮอล ลานนํา้พุเทพเนปจูน 
(Fontana Del Nettuno) และอาคารปาลาซโซ 
เดล โพเดสตา (Palazzo Del Podesta) ให
ทานเดินชมเมืองและถายรูปจนไดเวลานัดหมาย 
จากนั้น นําทานเดินทางสู เมสเตร (Mestre) 
(ระยะทาง 148 กม. /2ชม.15นาท)ี เมืองหลวงของ
แควนเวเนโต เปนแควนที่มีความมั่งคั่งและเปนแหลงที่มีอุตสาหกรรมเยอะท่ีสุดใน
ประเทศอิตาลี เปนอีกหน่ึงแควนที่นักทองเที่ยวนิยมเดินทางมามากอีกแหงหนึ่ง โดยมี
นักทองเที่ยวมาเยือน เฉล่ียไมตํ่ากวา 60 ลานคนในทุกๆป รวมถึงยังมีรานขายสินคา
แบรนดเนมชั้นนําของโลกอีกมากมาย อีกทั้งยงัมีจัตรุัสที่มีแลนดมารกเกาแก สัมผัสได
ถึงความงดงามของอาคารประวัตศิาสตรและวัฒนธรรมอิตาลีในแบบดั้งเดมิ   

ค่ํา            รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ที5่) เมนูอาหารจีน 
     หลังรับประทานอาหารนําทานเขาสูทีพั่ก 
ที่พัก          พัก Novotel venezia Mestre Castellana 4* หรือระดับใกลเคียงกัน 
            (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทฯจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอน

เดินทาง) 
 

 
เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่6)นําทานเดินทางสู 

ทาเรือตรอนเคตโต Tronchetto Pier เปนทาเรือท่ีมีเรือบริการในการเดินทางไป
ในที่ตาง ๆ ของเมือง เพ่ือชมทิวทัศนธรรมชาติของ 2 ฝم�งคลองโดยทางเรือ นับเปน
เมืองท่ีคลองมากกวาถนนอีกเมืองหนึ่งของโลก นําทานนั่งเรือสู เกาะเวนิส (Venice 
Island) ดินแดนแสนโรแมนตกิ เมืองเวนิสไดรับฉายาวา ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก 

วันทีส่ี่         เมสเตร – ทาเรือตรอนเคตโต – เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมารโค – มลิาน  -  มหา   
วิหารดูโอโม - Galerie Victor Emmanuel  บริการอาหารเชา,เท่ียง, เย็น                                       



 

 

(Queen of the Adriatic) เมืองแหงสายนํ้า เมือง
แหงสะพานและเมืองแหงแสงสวาง ถูกสรางข้ึนจากการ
เชือ่มเกาะเล็กๆจํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณ
ทะเลสาบเวนิเทีย ซึง่เปนสวนหน่ึงของทะเลอาเดรยีติก 
เปนเมืองทาโบราณ และเปนเมืองที่ใชคลองในการ
คมนาคมมากท่ีสุดชมความสวยงามของ จัตุรสัซานมารโค (Piazza San Marco 
หรือ Saint Mark Square) เปนจัตุรัสกลาง
เมืองเวนิส ที่ข้ึนชื่อวาสวยที่สุดแหงหนึ่งในอิตาลี 
ลอมรอบดวยสถาปตยกรมอันงดงาม อาทิ โบสถ
เซนตมารก (St. Mark’s Basilica) เดิมที่เปน
โบสถสวนตัวของผูครองเมืองในสมัยนั้น 
พระราชวังดอจส (Doge’s Palace), ลีโอเน (Lione) รูปปم�นสิงโตตัวใหญติดปก
พรอมถือหนังสือ ซึ่งถอืเปนสัญลักษณประจาเมืองเวนิส เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพาน
ริอัลโต เปนสะพานที่เกาแกที่สุดในเวนิสและเปนสะพานแรกที่ขาม Grand Canal 
(คลองแกรนดคาแนล) ชมสะพาน Bridge of Sighs สะพานสะอ้ืน หรือบางคน
เรียกวา "สะพานแหงการทอดถอนใจ” ซึ่งทอดขามดานหลังวังของผูปกครองเวนิสในอ
ดีต ไปยังคุกที่อยูอีกฟากฝم�งคลอง วากันวาสะพานแหง  น้ีคือจุดหายใจเฮือกสุดทาย
แหงอิสรภาพของเหลานักโทษ และคุกแหงน้ีเองเปนที่คุมขังนักรักกระเดื่องนามคาสโน
วา ในตํานานเลาวาการจูบบนเรือกอนโดลาใตสะพานแหงน้ีจะนําไปสูความรกันิรันดร 
นับเปนหนึ่งในจุดท่ีโรแมนติกที่สุดจดุหน่ึงในเวนิสอิสระใหทานเดินชมความโรแมนติ
กของเกาะแหงน้ี หรือทานยังสามารถสัมผัสประสบการณลองเรือกอนโดลา ชม
ความงามของเกาะเวนิส (ไมรวมในคาทัวร กรณีตองการนั่งกอนโดลา สามารถ
ติดตอที่ไกดราคาลําละ 120 ยูโร 1 ลําสามารถนั่งไดสูงสุด 4-6 ทานคะ ลอง
ประมาณ 30 นาท)ี เพื่อใหทานไดมีเวลาสัมผัสบรรยากาศของเกาะเวนิสอยางเต็ม
อ่ิม  

เท่ียง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที7่) เมนูอาหารทองถิ่น 



 

 

บาย นําทานเดินทางกลับสูทาเรือตรอนเคตโต จากนั้น 
นําทานขึ้นรถโคชปรบัอากาศเดินทางสู กรุงมิลาน 
(Milan)(ระยะทาง 268 ก.ม./ใชเวลา 3.30 
ชั่วโมง)  เมืองใหญเปนอันดับสองรองจากกรงุโรม 
ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศอิตาล ีเมืองมลิาน 
หรือที่คนอิตาเลียนเรียกวา มิลาโน(Milano) เปน
เมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแขงกับปารีสใน
ประเทศฝรั่งเศส เปนศนูยกลางทางธุรกิจของอิตาลี 
นอกจากน้ันยังมีภาพวาดเฟรสโกท่ีมีชื่อเสียงโดงดัง 
และโรงละครโอเปราอันลือชื่อจากนั้นนําทานถายภาพดานนอก มหาวิหารดูโอโม 
(Milan Duomo) มหาวิหารท่ีสรางดวย สถาปตยกรรมแบบโกธิค จัดวาเปนมหา
วิหารที่มีความใหญโตเปนอันดับ  สามของโลก เริม่สรางในป ค.ศ.1386 แต  กวาจะ
แลวเสร็จใชระยะเวลารวมกวา 400 ป ดานนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมท่ีทําจากหิน
ออนจํานวน 135 ยอด และมีรูปปم�นหินออนจากสมัยตางๆ กวา 2,245 ชิ้น โดยยอด
หลังคาท่ีสูงที่สุด มีรูปปم�นทองขนาด 4 เมตร ของพระแมมาดอนนาเปนสงาอยู 
จากนั้น ใหทานอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมชื่อดังของโลก อาทิเชน 
LV,PRADA,GUCCI, TOD’S ณ แกลลอเรีย วิคเตอร เอ็มมานูเอล(Galerie 
Victor Emmanuel) (ราน Prada รานแรกของโลก) และทานสามารถถายรปูเปนที่
ระลึกจากดานในซึง่เปนอาคารกระจกที่เกาแกและสวยงาม  

คํ่า              รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที ่8) เมนูอาหารจีน 
       หลังรับประทานอาหารนําทานเขาสูทีพั่ก 
ที่พัก          พัก Holiday Inn Milan Assago หรือระดับใกลเคียงกัน 
            (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทฯจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอน

เดินทาง) 
 
 



 

 

 
เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่9)  เดินทางสู เมือง

แองเกิลเบิรก ประเทศสวิสเซอรแลนด (ระยะทาง 248 ก.ม./ใชเวลา 3.30 ชม.)  
เปนเมืองเล็กๆตั้งอยูบนเขาสูง อยูในรัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอรแลนด ลอมดวย
เทือกเขาแอลป� จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเปนยอดเขาทิตลิส ซึ่งยอดเขาทิตลิสมี
ความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปาน กลาง เมืองแองเกิลเบิรก 
เปนที่ต้ังของสถานีกระเชาโรแตร  

เท่ียง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่10) เมนอูาหารทองถิ่น 
บาย นําทานเดินทางขึ้นสู ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ทานจะไดสัมผัสกับกระเชาทรงกลมที่

เรียกวา โรแตร เคเบิ้ลคาร ที่จะหมุนรอบๆ ท่ีทานสามารถดูวิวได 360องศาใน
ขณะท่ีเคลื่อนที่ข้ึนไปเรื่อยๆ ทานจะไดขึ้นชมทศันียภาพทีง่ดงามของเทือกเขาแอลป�  

วันทีห่า          แองเกลเบิรก – นั่งกระเชาสูยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิรน - Lion Monument 
- สะพานไมชาเปล-ทะเลสาบลูเซิรน - ชอ็ปปم�งยาน  Old Town                               
บริการอาหารเชา, เท่ียง 



 

 

ชมถํ้าแข็งท่ีสวยงาม และเดินเลนถายรูปหรือเลนหิมะบนยอดเขา และชมสะพาน
แขวน TITLIS CLIFF WALK สรางขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปการทองเที่ยวบนยอด
เขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดขามหนาผา 
อิสระใหทานถายรูปตามอัธยาศัย นําทานนั่งเคเบ้ิลคารลงมาท่ีสถานีดานลาง จากนั้น 
นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่ง
ของสวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.
ใชเวลา45นาที)  จากนั้น นําทานชมสิงโตหนิแกะสลัก (Dying Lion of 
Lucerne) ท่ีแกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยาง
กลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตัิในฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพาน
ไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมนํ้า
รอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรนเปน
สะพานไมท่ีมีหลังคาที่เกาแกท่ีสุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคา
คลุมสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตรของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน  จากนั้นใหทาน
ไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิตบริเวณ Schwaneplatz เชน ช็อคโกแลต, เครื่อง
หนัง, มีดพับ, นาฬิกายีห่อดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 
(อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง) 

 

  
 
               หลังรับประทานอาหารนําทานเขาสูท่ีพัก 
ที่พัก         Hotel Rothaus Luzern หรือระดับใกลเคียงกัน 
           (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทฯจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอน

เดินทาง) 
 



 

 

 
เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของ  โรงแรม (ม้ือที่ 11) 
      จากน้ันนําทานเดินทางสํู กรุงเบิรน (Bern) 

(ระยะทาง 110 กม./ใชเวลา 1.30 ชัว่โมง) นคร
หลวงอัน งามสงาของประเทศ และเปนเมืองมรดก
โลกอันลํ้าคาท่ีไดรับการอนุรักษมาสู ปจจบุัน เบิรน 
ถูกสรางขึ้นในยคุกลางของยุโรป องคการยูเนสโก 
ประกาศให สวนหนึ่งของเบิรนเปนเมืองมรดกโลก ชม หอนาฬิกา (Clock Tower) 
ที่มีหนาปดขนาดใหญ ํมีลักษณะเปนประตู
โบราณตัง้ครอมอยูครึง่ถนนถดัจากหอนาฬิกา
ไป เดินไปชมสักพักก็จะถึงบานไอนฺสไตน 
สัมพัทธภาพสังเกตงายๆ บนหนาตางบานชั้น 
2  มรีูปเขาตดิอยู จากนั้นแวะถายรูป บอหมสีี
นํ้าตาล (Bear Pit) เมื่อมาถึงเมืองนี ้กต็อง
แวะเขามาชม เจาหมีกอน ซึ่งเปนสัญลักษณของกรุงเบริน ที่วาสัญลักษณของกรงุ
เบิรนก็เพราะวา มีประวัติความเปนมาเกาแก ตั้งแตสมัยผูครองเบิรนในยุคนั้นไดออก
ลาสัตว สัตวตัวแรกท่ีลาได คือ หม ี เพราะวา สถานท่ีตั้งอยูกอนเขาเมือง และบางวัน
ก็อาจจะมีผูดูแลหมี นําหมีออกมาใหชม ความนารักของหมีในชวง ฤดูรอน และ ฤดู
หนาว และแวะถายรูปกับTown Hall ที่สรางขึ้นในแบบ Burgundian สไตล
โกธิคตอนปลาย ปจจุบนัใชเปนที่ทํางานของนายกเทศมนตรปีระจํามลรัฐเบิรน 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่12) เมนูอาหารจีน 
บาย           จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองดิจอง (Dijon) (ระยะทาง 252 ก.ม./ใชเวลา 3.45 

ชั่วโมง)  ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดี ผานทุงราบอันกวาง
ใหญแหลงผลิตมัสตารดชื่อดัง อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวนชั้นเลิศอีกดวย ผาน
ชมอาคารบานเรือนสมัยเรอเนสซองส โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลาง ซึ่งมี
จุดเดนคือ การมงุหลังคาดวยกระเบื้องสีแดงสดจัดเรียงเปนลวดลายงดงาม 

วันที่หก         กรุงเบิรน -  Clock Tower -  Einstein House – บอหมีสีนํ้าตาล- Town 
Hall – เมืองดิจอง    บริการอาหารเชา, เท่ียง, เย็น 



 

 

คํ่า               รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)  เมนูอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก          พัก Ibis Styles Dijon Central 3*หรือระดับใกลเคียงกัน 
                 (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบรษัิทฯจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอน

เดินทาง) 
 

  
เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 14) 
                จากนั้น นําทานเดินทางสู McArthurGlen Troyes (185 ก.ม./2.30 ชัว่โมง) ให

เวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน HUGO BOSS, 
LACOSTE, CONVERSE, ARMANI , NIKE , PUMA , BODY SHOPและ
อ่ืนๆอีกมากมาย 

                (อสิระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง )  
บาย          นําทานเดินทางสู กรุงปารีส (Paris) (183ก.ม/

2.30 ช.ม.) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มี
มนตเสนหอันเหลือลน ที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือน
มากที่สุด กรุงปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก ที่
ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง ส่ือ 
แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารสีเปน
หนึ่งในเมืองที่สําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก จากน้ัน นาํ
ทานถายภาพดานนอก พิพิธภัณฑลูฟวร (Louvre 
Museum) พิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เกาแก
ท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ปจจุบันเปนสถานที่จัดแสดงและ
เก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณคาระดับโลกเปน
จํานวนมากกวา 35,000 ชิ้น ทานสามารถเดินชมงาน
ศิลปะชื่อกองโลก อยางภาพวาดโมนาลิซา(Mona lisa),The Virgin and Child 

วันทีเ่จ็ด       ดิจง – กรุงปารีส – พิพิธภัณฑลูฟวร – หอไอเฟล – ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ   
– ประตูชัย  บริการอาหารเชา, เย็น                                                                                                                



 

 

with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโดงดังของเลโอนารโด 
ดาวินชี, รูปปم�น The Victory of Samothrace หรือ รูปปم�นเทพวีนัส (Venus de 
Milo) มีท้ังมีรปูปم�นสฟงซ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือรองรอยอารยธรรม
โบราณมากมาย โดยบริเวณลานดานหนาทางเขาพิพิธภัณฑลฟูรจะสรางเปนรปูทรง
พีระมิดท่ีสรางขึ้นจากกระจกเปนอีกจุดยอดนิยมท่ีนักทองเที่ยวตองไปถายรูปเปนที่
ระลึก และเปนฉากที่มอียูในในภาพยนตรเร่ือง The Da Vinci Code จากนั้น นํา
ถายรูปเปนทีร่ะลึกกบักับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณท่ีโดดเดนสูงตระหงาน
คูนครปารีส ดวยความสูงถึง 1,051 
ฟุต ซึ่งสรางข้ึนในปค.ศ.1889 ที่
บริเวณจัตรุัสทรอคคาเดโร นําทาน
เดินทางสู ถนนสายโรแมนติกช็อง
เอลิเซ (Champs Elysees) ซึ่ง
ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสู
ประตูชัยนโปเลียน นําชมและถายรูป
คูกับ ประตูชัยนโปเลยีน (Arc de Triomphe)  สัญลักษณแหงชัยชนะของ
จักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาสเตอรลิทซในป   ค.ศ. 1805 โดยเริม่สรางข้ึนในป ค.ศ.
1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836  จากนั้น นําทานชอปปم�งตอที ่หางสรรพสินคา
ชื่อดังไดอิสระเลือกซื้อสินคาแฟชั่นราคาถูกในรานคาปลอดภาษ ี(Duty Free 
Shop) อาทิ เชน เครือ่งสําอาง นํ้าหอม นาฬิกาหรือกระเป�า จากนั้นพาทานสัมผัส
กับบรรยากาศท่ีเต็มไปดวยนักชอปปم�งจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจ
กลางกรุงปารีสท่ีแกลเลอร่ี 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 
                (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบรษิทัฯจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วนักอน

เดินทาง) 



 

 

วันทีแ่ปด    ทาอากาศยานปารีส ชารล  เดอ โกลล – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                                        
 บริการอาหารเชา 

 
เชา            รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่16)   
        ทานเดินทางสูทาอากาศยานปารีส ชารล เดอ โกลล  (ระยะทาง 25ก.ม./ใชเวลา 

45 นาที) 
09.00 น.  เดินทางถงึสนามบินปารีส ชารล เดอ โกลล ใหทานมีเวลาในการทําคืน ภาษี (Tax 

Refund) และเลือกซื้อสินคาใน  รานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน  
13.40 น.   เหินฟ�าสูทาอากาศยานสุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสายการบิน สายการบินไทย 

เท่ียวบินที่ TG931 
 

 
05.55 น.    เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

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

 
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลกั เพื่อให
ทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งนีจ้ะตองมีจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถงึจํานวนดังกลาว 
 - จะสงจอยนทัวรกบับริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
 - หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนา
กอนการเดินทาง 15 วัน 

วันทีเ่กา   ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   



 

 

 - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยัง
ประสงคเดนิทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ 

กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
 
3. การจองทัวรและชาํระคาบริการ  
 - กรุณาชําระมัดจําและคาวีซา ทานละ 29,500 บาท  (มัดจํา 25,000 + คาวีซา 4,500)  
 - คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง 
 - ถายรูป/สแกน สําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซา 

(เอกสารแนบทายโปรแกรมทัวร) จัดสงบริษัทฯ เพ่ือทําการสงชื่อยื่นคํารองขอรับควิวีซา ภายใน 
3 วัน หลังจากทานชําระเงินมัดจําคาทัวร 

**สําคัญ **สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทางเดือนกอนหมดอายุนับ 6 จะตองมีอายุเหลือมากกวา) 
จากวันเดินทางไป-กลบั  และจํานวนหนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 

หนา  (กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัท  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ 
และนําสงใหกับบริษัทฯ พรอมพรอมหลักฐานการชําระเงินมัดจําคาทัวร 
 
4. การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ

ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณ ี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน  รวมถงึ เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 



 

 

5. อัตราคาบริการนี้รวม  
 1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบนิทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
      (ตั๋วกรุปไมสามารถUpgradeท่ีนั่งเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลับ
พรอมตั๋วกรุปเทานั้นไมสามารถเล่ือนวันได)  
 2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือ ระดับใกลเคียงกัน  
 3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  
 4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 5. คานํ้าหนักกระเป�า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใตทองเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือขึ้น

เคร่ืองได 7 กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมี
การเรียกเกบ็ และกรณนีํ้าสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ สะสมไมล
ได 50% กรุณาแจงเลขสมาชิกรอยัล ออรคดิ พลัส พรอมสงสําเนาพาสปอรตหรือกอนออกตั๋ว 

7.การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกันภยัแบบ Worldwide  โดยจะมคีวามคุมครอง
เบื้องตน ดงันี้  
- การสูญเสียชวีิต/อวยัวะจากอุบัติเหตุ  

   ผูเอาประกันภัยที่มีอายุมากกวา 16 ป หรือนอยกวา 75 ป วงเงินคุมครอง 1,000,000 
บาท 
   ผูเอาประกันภัยที่อายุนอยกวา 16 ป หรือมากกวา 75 ป วงเงินคุมครอง 500,000 บาท 
   คารักษาพยาบาลในตางประเทศ ไมเกินวงเงิน 1,500,000 บาท 
   คารักษาพยาบาลตอเนื่องในประเทศไทย ไมเกินวงเงิน 50,000 บาท  

   ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงือ่นไขกรมธรรมประกันภัย  โดยทั้งนี้การทํา
ประกันนี้จากบริษัท  มากกวาขอบังคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับใหบริษัทนําเที่ยว 
ทําประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตท้ังนี้ ทานสามารถศึกษาเงือนไขความ
คุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ได  กรณีทานตองการซื้อความคุมครอง
เพิ่มเติมสามารถแจงความประสงคมาที่บริษทัฯ  

8. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการทัวร พรอมคนขับรถ(กฎหมายสหภาพยุโรป 
ไมอนุญาตใหพนักงานขับรถทํางานเกิน 12 ชม./วัน) 



 

 

6. อัตราคาบริการนีไ้มรวม  
 1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
 2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเชน คาอาหาร เครื่องดืม่ คาซักรีด คา
โทรศัพท เปนตน  
 3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
 4. คาภาษีนํ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน และได
ทําการขายโปรแกรมไปแลว 
 6. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม  
 7. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 50 EURO ตอทริป  
 8. คาวีซาเชงเกนและบริการทานละ 4,500 บาท 
 
7. หมายเหต ุ: กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ

ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือ
คาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมด 

 
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาวีซาและคาบรกิารยื่นวีซา/คามัดจําต๋ัว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วแลว )/คามัดจําแลนด (กรณีใกลวันเดินทาง) 
 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบรกิารข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม
ถึง 20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนกอน
วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ  



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งนี้
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรบัประกนัได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษัิทฯ อยาง
นอย 20วันกอนการเดนิทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

10.มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทานั้น 

11.ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบัตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเนื่องมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรอื 
การถกูปฏิเสธในกรณอ่ืีน ๆ   

12.การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนัอุบัติเหตุ
จากการเดนิทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ. การทองเท่ียว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การ
เจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานได
เขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพใน
ระหวางการเดินทางไดจากบริษัทประกนัท่ัวไปและควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองให
ละเอียด) 



 

 

13.มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทานั้น  

14.ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกบัตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเนื่องมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรอื 
การถกูปฏิเสธในกรณอ่ืีน 

 
เอกสารประกอบการยื่นคํารองขอวีซาเชงเกน (Italy) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 10-15 วันทําการ 
ผูสมัครตองเดินทางมาแสดงตัว และสแกนลายนิ้วมือ ตามวันเวลานัดหมายย่ืนวีซา 
โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาที่ เนื่องจากสถานทตูมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด
เงื่อนไขรวมถึงเอกสารที่ใชสําหรับย่ืนคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 
 
1. พาสปอรต โดยมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง

ประเทศไทย และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนา เพ่ือใหทางสถานทูตติดหนาวีซา (หาก
มีอายุไมเพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอรตเลมใหม กอนจัดสงใหกับเจาหนาที) หาก
ผูสมัครเคยไดรับวีซาเชงเกน กรุณาจัดสงหลักฐานใหกับทางบริษัททวัร      เพื่อนําไปแสดงตอ
สถานทูต 
 

2. รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูป
ถายมีอายุไมเกิน 3เดอืน หามตกแตงรูป,หามสวมแวนตา,หามใสเครื่องประดบั,หามใสคอนแทค
เลนส และตองเปนรูปที่ถายจากรานถายรปูเทาน้ัน 

** หามขีดเขียน แมก็ หรือใชคลิปลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไม
สามารถใชงานได ** 



 

 

   (ใบหนาใหญ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 
3. เอกสารสวนตัว (ถามี) 

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

เปนภาษาอังกฤษ ดังนี ้
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) 
 - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถาเคยมกีารเปลีย่น) 
 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บดิาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ิม พรอม

แปลเปนภาษาอังกฤษ ดังนี ้
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บดิา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ิม พรอมแปล

เปนภาษาอังกฤษ ดังนี ้
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
 - หนังสือยินยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบดิา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทานั้น หากเด็กเดนิทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว 

จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเดก็เดินทางกับมารดาเพียงผู
เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา-
มารดา จะตองมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอมกบัยินยอมสนับสนุน
คาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานท่ี
อยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) 



 

 

โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถกูตอง
ตามกฎหมาย โดยวันนดัหมายท่ีเด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวีซา บดิา-มารดา จําเปนตองเดนิทางไป
แสดงตัวพรอมกับบตุร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาท่ีที่รับยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตอง
แนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมรีายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบตุรแต
เพียงผูเดียว 

จากนั้น ผูปกครองจําเปนตองนําหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ (ท้ังฉบัภาษาไทย 
และฉบับภาษาอังกฤษ) สงใหกรมการกงสุล กระทรวงระหวางประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติ
ใหเด็กเดินทางไปตางประเทศ กอนนําสงบริษทัทัวร (สามารถขอดูตวัอยางไดที่แผนกวีซาของบริษัท
ทัวร) 

4. หลักฐานการงาน/หนงัสือรับรองการทํางาน ที่ทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนยื่น
คํารองขอวีซา) 
 
4.1 กรณีเปนพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบรษัิทท่ี
ทานทํางานปจจุบัน   โดยระบตํุาแหนงงาน, เงินเดือนท่ีไดรับ, วัน เดอืน ป ท่ีเร่ิมทํางาน, และ
ชวงเวลาที่ขอลางานไปเท่ียวยุโรป (โดยไมตองระบชุื่อประเทศ ใหใช European แทน) และ
กลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวนัลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผูมี
อํานาจอยางชัดเจน (เอกสารออกจากหนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 
4.2 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนาไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 
 
4.3 กรณีที่เปนนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบบัจริงจากสถาบันการศกึษาเทานั้น 
สถานทูตไมรับพิจารณาบัตรนกัเรียน, ใบประกาศนียบตัร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมี
อายุ 30 วัน กอนยื่นคาํรองขอวีซา) 
 
4.4 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณคีูสมรสเสียชีวิต), หลักฐาน
การเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีท่ีไมไดเดินทางรวมกันกบัสามี จําเปนตองมีจดหมาย



 

 

รับรองคาใชจายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปเกิด ของสามีและ
บุตร ที่มีความสัมพันธรวมกัน (จดหมายชี้แจงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 
4.5 กรณีกิจการที่ไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของท่ัวไป, อาชีพอิสระ (Freelance), 
ธุรกิจขายสินคาออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการ
ทํางาน แหลงท่ีมาของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถายราน, 
สัญญาเชา, โฉนดท่ีดิน ฯลฯ เปนตน (จดหมายชี้แจงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 

5. หลักฐานการเงิน 
 
5.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากประจํา (บัญชีสวนตัว) รายการเดินบัญชยีอนหลัง 6 เดือน (กรณุาเลือกบัญชีที่มีประวตัิการ
เดินบัญชีที่สมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยูในบัญชีนั้นๆไมตํ่า
กวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไม
เดือดรอนเมื่อทานเดินทางกลับสูภูมิลําเนา 

 
5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง เขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธระหวางตนกับผู
เดินทาง (Sponsor Letter) พรอมแนบหนังสือรับรองการเงิน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออม
ทรัพยที่มีรายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีทีม่ีประวัติการเดินบัญชีท่ี
สมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํ่าเสมอ) 

 ท้ังนี้ ผูท่ีสามารถสนับสนุนคาใชจายใหผูเดินทางได ตองเปนบิดา / มารดา / พี่-นองทอง
เดียวกัน สายเลือดเดียวกันเทานั้น!! กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ลงในจดหมายชี้แจงเปนภาษาอังกฤษ 
และสะกดชื่อ - สกุล ใหตรงกบัพาสปอรตที่ใชเดินทาง 
 
หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูรณ (Book Bank) หรือมปีระวัติการเดิน

บัญชีไมครอบคลุมตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ทานจําเปนตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง ท่ี
ออกจากธนาคารเทานั้น (Bank Statement) 



 

 

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแสดงเปนยอดลาสุด ภายใน 1-2 วัน กอนวันนัด
หมายยื่นวีซา 
** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 
6. แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาเชงเกน 
 
 เพื่อประโยชนในการย่ืนวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกบั
ขอมูลความเปนจริง เนือ่งจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติคํา
รองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวตัิ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หากสถานทูต
ตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจรงิ ทานอาจถูกปฏิเสธวีซา หรือ
อาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 
 
 เมื่อทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร พรอม
จัดสงใหกับบริษัทฯทันท ี!! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบทุกกรณ ี

 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ทานไดชําระไปแลว
ทุกกรณ ี
  
 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะยืน่คํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือใน
การเชิญทานไปสัมภาษณตามท่ีสถานทูตนัดหมาย (โปรดแตงกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะสง
เจาหนาท่ีเพ่ือไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดท้ังชวยประสานงานกับทางการสถานทตู และ
หากสถานทูตมีความประสงคขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทานจัดสง
เอกสารดังกลาวใหกับทางบริษัท เพ่ือนําสงสถานทูตเชนกัน 



 

 

    กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ินําเรียนสถานทูต
เพ่ือพิจารณาตอวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ 

 
เอกสารทุกฉบับที่ใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซา ตองแปลเปนภาษาอังกฤษเทานัน้ !! 
พรอมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไมจาํเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 
เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษทัไมมี
นโยบายรับแปลเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกน (Italy) 
โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน

ภาษาอังกฤษ) 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 
2. ช่ือ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 
3. เพศ   ชาย          หญิง 
4. ที่อยูตามสาํเนาทะเบยีนบาน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณยี  .................... อีเมลแอดเดรส .............................................. 
5. ที่อยูพํานักปจจบุัน กรณีไมตรงกับสาํเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณยี  .................... อีเมลแอดเดรส .............................................. 
6.โทรศัพทมือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพทบาน (ถามี) .......................................... 
7. อาชีพปจจุบัน .................................................... 
    ตําแหนงงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 
8. ช่ือสถานที่ทาํงาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั (หากประกอบกิจการคาขาย โปรดระบุ
อยางชัดเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ที่อยูที่ทาํงาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทที่ทาํงาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล 
.......................... 
9. รายไดตอเดือน ........................................................... บาท 
10. สถานภาพ    ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตงงาน(ไมจดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา   ⃣   มาย  ⃣   อยูกินฉันสามี-ภรรยา     ⃣   แยกกันอยู 
11. ช่ือ-สกุลคูสมรส (ถามี) .............................................  วัน/เดือน/ป เกิด................   
สถานที่เกิด ..................... 
12. ช่ือ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด.................  
สถานที่เกิด ...................... 
13. ช่ือ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป เกิด................   
สถานที่เกิด ...................... 



 

 

14. ทานมี Passport เลมเกาลาสุด หรอืไม (ถามี) โปรดระบ ุ
      เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ณ ประเทศ 
................... 
15. ทานเคยไดรบัวีซา Schengen ในระยะเวลา 3 ปทีผ่านมา หรือไม (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวี
ซา ............................) 

ไมเคย 
เคยได  ใชไดตั้งแตวันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

16. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซา Schengen กอนหนาน้ี 
                    ไมเคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ที่ดาํเนินการ หากทราบ)  

……………………………………… 
17.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
     ไมเคย เคย  (เหตผุลในการปฏิเสธ) ................................................................. 
18. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

            ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกคาใชจายให (บิดา-มารดา/ญาติ/
บริษัท/องคกร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุช่ือ ............................................................. 
   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ ............................................................ 

   เงินสด 
 

 หมายเหตุ: หากจัดสงเอกสารใหบริษัทฯลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซาจากทาง
สถานทูต กรณวีีซาของทานไมไดรับการอนุมตัทิันตามกําหนดวันเดนิทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม
รับผิดชอบทุกกรณ ี
 
 เม่ือทานไดจองทําการจองโปรแกรมทัวร และชําระเงินมดัจําคาทัวรเรียบรอยแลว 
 - กรุณาจัดสงสําเนาหนาพาสปอรต และ แบบฟอรมใบกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซา 

(เอกสารแนบทายโปรแกรมทัวร)    พรอมจัดสงใหกับบรษัิทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา 
อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ   ไมรบัผิดชอบทุกกรณ ี

 - กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยขอมูลท่ีทานกรอกตองตรงกบั
เอกสารท่ีจะใชยื่นสถานทูต เนื่องจากขอมูลท้ังหมด บรษิัทฯจําเปนตองดําเนินการนําสง



 

 

สถานทูตผานระบบออนไลน หากนําสงขอมูลท่ีไมสอดคลองกับความเปนจริง อาจสงผลตอผล
การพิจารณาวีซา 

  - หากหนวยงานยังไมสามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจรงิได กรุณากรอกขอมูลการ
ทํางานของทานใหชัดเจน (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) ไดแก ชื่อบริษัท, ตําแหนงงาน, ลักษณะงาน, 
เงินเดือนที่ไดรับ และวันเดือนปที่เริ่มงาน 

 
 เม่ือทานไดรับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื่นวีซา จากเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดสงหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสาํหรับยื่นวีซาใหกับบรษิัทฯ 

อยางชาไมเกิน 2 สัปดาห กอนถึงวันนดัหมายยื่นวีซา 
          - ทานจําเปนตองนําสงหนงัสือเดินทางเลมเกา เพ่ือใหสถานทูตดูประวัตกิารเดินในชวงที่
ผานมา 
 
 หมายเหตุ: การอนุมัตวิีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมสีวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น 
ท้ังนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางที่คอยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น  
 
 
 
 
 
 
 

 


