
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชวงัแวร์ซายส์ และพพิธิภัณฑ์ลูฟร์ (มไีกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ทีสํ่าคญัเทีย่วแบบ VIP ไม่มต่ีอควิ 

ขึน้ช้ัน 2 ของหอไอเฟิล  สัญลกัษณ์ของนครปารีสเลศิหรูอลงัการโรแมนติค // น่ังรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ดีจอง 
พกัสวสิเซอร์แลนด์ 2 คืน พกั Interlaken สถานตากอากาศทีนั่กท่องเทีย่วจากทุกมุมโลกช่ืนชอบมากทีสุ่ด  
พกัเมืองลูเซิร์น เมืองเลก็ๆอนัแสนน่ารักชมสัญลกัษณ์ประจําเมือง สะพานไม้ชาเปล และ สิงโตหินแกะสลกั 

แวะเทีย่วมลิาน มช่ืีอเสียงในด้านแฟช่ันและศิลปะพร้อมถ่ายรูปกบัมหาวหิารแห่งมลิาน 
เทีย่วเกาะเวนิสชมววิบรรยากาศของเวนิส“เมืองทีใ่ช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” 

นครรัฐวาติกนั เทีย่วชมมหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลํา้ค่าทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก 
 

 

 

 

 

 
 



วนัแรก         กรุงเทพฯ–ปารีส 

17.30 น.  คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS(QR)พบ
กบัเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง 

20.30 น. ออกเดินทางสู่ มหานครปารีส โดยเท่ียวบินท่ีQR 833 /QR 041แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา  บริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมตลอดเทีย่วบิน 

 
วนัทีส่อง        ปารีส–พระราชวงัแวร์ซายส์–พพิธิภัณฑ์ลูฟร์–ล่องเรือแม่นํา้แซน–ชมเมือง– อาหารพืน้เมืองหอยเอสคาโก้ 
                      อบเนยในร้านสุดหรู 

07.25น. เดินทางถึงสนามบินชาล์เดอโกล์ลหลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศมาตรฐานยโุรป
นาํท่านเดินทางไปยงั แวร์ซายส์อดีตเมืองหลวงและศูนยก์ลางการเมืองการปกครองในสมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 อยู่
ห่างจากปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตรนาํท่านเขา้ชม พระราชวงัแวร์ซาย(มีไกด์
ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นป๊ึก ทีสํ่าคัญเทีย่วแบบ VIP ไม่มีต่อคิว)พระราชวงัท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อให้
ใหญ่ท่ีสุดในปฐพี ชมความอลงัการของพระราชวงัซ่ึงไดรั้บการตกแต่งไวอ้ยา่งหรูหราวจิิตรบรรจง ชมความงดงาม
ของหอ้งต่างๆ อาทิเช่น หอ้งอพอลโล, หอ้งนโปเลียนหอ้งบรรทมของราชินี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้ง
สงครามและสันติภาพ รวมถึงเร่ืองราวและความเป็นมาของอดีตอนัยิง่ใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี จากนั้นอิสระให้
ท่านไดช้มและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณอุทยานอนัร่มร่ืนและหลากหลายดว้ยพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบัสีสันสวยงาม
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางเขา้สู่นครปารีสนครหลวงของฝร่ังเศส ศูนยก์ลางแห่งแฟชัน่ชั้นนาํของโลก ตั้งอยูริ่ม
สองฝ่ังของแม่นํ้าแซน 

 
 
 
 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(ม้ือท่ี 1)(อาหารจีน) 
บ่าย              หลงัจากนั้นนาํท่านเขา้ชมความยิง่ใหญ่ อลงัการ ณ พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ข้อมูลแน่นป๊ึก ทีสํ่าคัญ

เทีย่วแบบ VIP ไม่มีต่อคิว)หรือในช่ือทางการวา่ THE GRAND LOUVRE  เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงท่ีสุดเก่าแก่
ท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตวัตึกท่ีตั้งอยูเ่คยเป็นพระราชวงัมาก่อน โดยกษตัริฟิลิป-ออกสัตสั สร้างเป็น
ป้อมปราการ จากนั้นพระเจา้ชาร์ลท่ี5 ไดข้ยายป้อมปราการลูฟร์ใหเ้ป็นพระราชวงั พระเจา้หลุยส์ 13และ14 เคย
ประทบัอยูท่ี่น่ี ปัจจุบนัลูฟร์เป็นสถานท่ีจดัแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจาํนวน
มากกวา่ 40,000 ช้ิน มีตั้งแต่ศิลปะสมยัอีทรัสกนั กรีก โรมนั อียปิตภ์าพเขียนและปติมากรรมยคุเรเนสซองซ์ ใหท้่าน
ไดถ่้ายรูปกบัพรีะมิดแก้ว ซ่ึงเป็นทางเขา้หลกัออกแบบโดยสถาปนิกเช้ือสายอเมริกนั – จีนนาํท่านช่ืนชม ภาพวาดโม
นาลซิา ของลีโอนาร์โด ดาวนิชี จิตรกรและสถาปนิก อจัฉริยะชาวอิตาเลียน ภาพวาดชวนพิศวงเน่ืองมาจากรอยยิม้
อนัเป่ียมดว้ยเลศนยัของนางท่ีอยูใ่นภาพ จนทาํใหผู้ค้นวจิารณ์กนัมากวา่แทจ้ริงแลว้โมนาลิซ่า คือใครกนัแน่ เป็น
บุรุษหรือสตรี   ชมรูปป้ันภาพเทพธิดาวนีสั (VENUS DEMILO) และศิลปะสาํคญัของโลกภายในพิพิธภณัฑน์าํท่าน
เดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพ่ือล่องเรือแม่นํา้แซน(ใชร้ะยะเวลาล่องเรือประมาณ 1 ชม.) ชมววิทิวทศัน์กนับนดาดฟ้า
เรือ ช่ืนชมความงามของทศันียภาพของนครปารีส ชมสถานท่ีสาํคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่นํ้าแซน



โบราณสถาน และอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ตลอดทางท่านจะไดค้วาม
ประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพท่ีร่วมกนัสรรสร้างใหน้ครปารีสไดช่ื้อวา่เป็นนครท่ีมีความงดงามท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น สะพานอเลก็ซานเดอร์ , ศาลาว่าการ , จัตุรัสคองคอร์ด , โรงกษาปณ์, เกาะอลิเดอลาซิเต้
ศูนยก์ลางเมืองแห่งแรก สถานท่ีตั้ง มหาวหิารนอเตรอดาม หรือโบสถ์ นอเตรอดาม สร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิ คท่ี
ประดบัตกแต่งดว้ยกระจกสีอยา่งงดงาม ซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็นสถานท่ีสาํหรับพิธีราชาภิเษกนโปเลียนข้ึนครองราชย ์
มีอายเุก่าแก่กวา่ 800 ปี และทาํใหป้ารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีท่ีนํ้าในแม่นํ้าแซน
ข้ึนสูงกวา่ปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวสิัย เช่น การนดัหยดุงาน เป็นตน้ รายการล่องแม่นํ้าแซนอาจจะไม่สามารถ
ดาํเนินการได)้ 

 
 
 
 
 
คํ่า   รับประทานอาหารแบบพืน้เมืองฝร่ังเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก สเต๊กสไตล์ฝร่ังเศส 1 

อย่าง อาท ิเป็ดอบซอส/ ปลา / เน้ือววั / แกะ  พร้อมจิบไวน์ฝร่ังเศส ตบท้ายด้วยของหวาน )(ม้ือท่ี 2) 
 
 
 
 

  พกัค้างคืน ณMERCURE PARIS LA VILLETTEหรือเทยีบเท่า(คืนท่ี 1) 
 
วนัทีส่าม        ขึน้หอไอเฟลช้ัน 2 –ประตูชัย –ช็อปป้ิงห้างแกลลาร่ี ลาฟาแยตต์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(ม้ือท่ี 3) 
 
 
 
 

นาํท่านถ่ายภาพ หอไอเฟลเป็นท่ีระลึกจากมุมกวา้งซ่ึงเป็นจุดท่ีสวยท่ีสุดและสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน จากนั้น
นําท่าน ขึน้ลฟิท์สู่ช้ัน 2 ของหอไอเฟิล  สัญลกัษณ์ของนครปารีสเลศิหรูอลงัการโรแมนติค เป็นหอสูงสร้างดว้ยโครง
เหล็กทั้งหมด โดยชาวฝร่ังเศสช่ือ กุสตาฟเอฟเฟล มีความสูง 984 ฟุต ใชเ้หล็กทั้งหมด 7 พนัตนั สร้างข้ึนเม่ือ ค.ศ. 
1887 เพื่อเป็นประติมากรรมฉลองครบรอบ 100 ปีหลงัการปฏิวติัฝร่ังเศส ท่ามกลางเสียงคดัคา้นของประชาชนใน
สมยันั้นวา่ รูปทรงน่าเกลียดอปัลกัษณ์เป็นท่ีสุด หารู้ไม่วา่อีกไม่ก่ีสิบปีต่อมา หอเหล็กสูง 324 เมตร นํ้าหนกั 10,000 
ตนัน้ี จะกลายเป็นสัญลกัษณ์ประจาํเมืองท่ีคนทัว่โลกอยากมาเห็น ใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน สนุกสนาน ชมทศันียภาพ
อนัสวยงามของกรุงปารีส ไดอ้ยา่งทัว่ถึงและจุใจนาํท่านไปชมประตูชัยสัญลกัษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลยีน ก่อนนัง่
รถผา่นชมสองฟากฝ่ังถนนชองป์เซลิเซ่ตน้แบบถนนราชดาํเนินของไทยซ่ึงเตม็ไปดว้ยคาเฟ่และร้านคา้ขายของดี
ราคาแพงจากดีไซเนอร์ช่ือกอ้งโลก 



เทีย่ง   อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัยเพ่ือสะดวก และให้เวลากบัการช้อปป้ิงสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ 
บ่าย นาํท่าน สู่ร้านสินค้าปลอดภาษี ยา่นออสมนับูโลวาร์ด เพื่อใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีคืนภาษีใหก้บันกัท่องเท่ียว

โดยเฉพาะ อาทิเช่น เคร่ืองสาํอาง, นํ้าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงั และเคร่ืองหนงัอ่ืนๆรวมทั้งเส้ือผา้  BRAND 
NAME จากฝร่ังเศส จากนั้นอิสระใหท้่านช็อปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของฝร่ังเศสภายในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั แกลลา
ร่ี ลาฟาแยตต์ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมทุกยีห่อ้รวมถึง  LOUISE VUITTON ท่านท่ีไม่มีความประสงคช์อ้ปป้ิงสามารถ
เดินชมความงามของ บา้นเมืองและ โรงละครโอเปร่า ท่ีเก่าแก่สวยงาม เพราะยา่นชอ้ปป้ิงอยูก่ลางเมืองมีอาคาร
บา้นเรือนสวยงามมาก  

  คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ณ ภัตตาคาร(ม้ือท่ี 4)(อาหารไทย) 
  พกัค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE หรือเทยีบเท่า(คืนท่ี2) 
 

วนัทีส่ี่         ปารีส –รถไฟด่วน TGV–ดิจอง –อนิเทอร์ลาเก้น(สวติเซอร์แลนด์) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(ม้ือท่ี 5) 
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางไปยงัสถานีรถไฟ TGV นําท่านเดินทางสู่เมืองดิจองด้วยรถไฟด่วน TGV เพลดิเพลนิ
และสนุกสนานกบัความสะดวกสบาย ด้วยความเร็วกว่า 300 กโิลเมตร/ช่ัวโมง (ไม่ต้องลากกระเป๋าใหญ่ไปให้ลาํบาก 
เพราะเรามีรถบัสขนสัมภาระไปให้ท่าน ) (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม. 45 นาที )ผา่นชมทิวทศัน์ของทอ้งทุ่งและ
ชีวติผูค้นชาวฝร่ังเศสในชนบทไปยงั เมืองดิจองเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองไวน์ของฝร่ังเศสซ่ึงเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีสวยงาม
ของประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์กนัดีชมอาคารบา้นเรือนสมยัเรเนสซองส์ 
 
 
 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(ม้ือท่ี 6)(อาหารพืน้เมือง สไตล์ฝร่ังเศส ) 
บ่าย เดินทางต่อสู่ เมืองอนิเทอร์ลาเค่น ( ประมาณ 309  กม. ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 3 ชม. 50 นาที) เมืองหลวงของแบร์น

เนอร์โอเบอร์ลนัดป์ระเทศสวสิเซอร์แลนดเ์มืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ  2 แห่งกลางเมืองตั้งอยูร่ะหวา่ง
ทะเลสาบสองแห่งคือThunerseeและBrienzerseeท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุง
เฟราอนัลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโนฯลฯใหท้่านเดินเล่นพกัผอ่นช่ืนชมบรรยากาศของตวัเมืองท่ีมีทุ่งหญา้
กวา้งกลางเมืองมีสวนดอกไมเ้ล็กๆน่ารักสร้างสีสันใหต้วัเมืองรวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายกุวา่  100 ปีท่ีงดงาม
ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นและยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(ม้ือท่ี 7) (ฟองดู ต้นตําหรับสวติเซอร์แลนด์) 



 
 
 
 พกัค้างคืน ณ Metropoleหรือเทยีบเท่า (คืนท่ี 3) 
 

วนัที่ห้า          ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe–ลูเซิร์น– สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต  (สวติเซอร์แลนด์) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(ม้ือท่ี 8) 
 
 
 
 
 

นาํคณะออกเดินทางโดยรถโคช้มุ่งหนา้ข้ึนสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเน่นเพ่ือนําท่านขึน้รถไฟ สายจุงเฟราบาห์เนน
ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มววิทิวทศัน์แบบสวสิเซอร์แลนดข์นานแท ้ท่ีมีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบาน
สะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วง บา้นหลงันอ้ยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวสิชาเลต ์
ฝงูววัพื้นเมืองท่ีกระจดักระจายแทะเล็มหญา้อยูท่ ัว่บริเวณ ลาํธารนํ้าธรรมชาติเล็กๆท่ีใสสะอาดและฉากหลงัท่ีมีภูเขา
หิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซ่ึงจะทาํใหค้ณะไดรั้บความประทบัใจเป็นอยา่งยิง่ น่ังรถไฟชมววิท่องเทีย่วธรรมชาติ
บนภูเขาสูงแห่งแอลป์  แล้วเปลีย่นเป็นรถไฟสายภูเขาทีส่ถานีไคลน์ไชเด็ก  รถไฟท่ีจะนาํท่านเดินทางลอดอุโมงคท่ี์
ชาวสวสิฯไดข้ดุเจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทัง่ถึง สถานีรถไฟทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป Top of Europe บน
ยอดเขาจุงเฟรา  ซ่ึงมีความสูง 4,158 เมตร ( 13,642 ฟุต)   จุดสูงสุดคือลานนํ้าแขง็ขนาดใหญ่เรียกวา่ Sphinx 
นกัท่องเท่ียวหลายๆคนบอกวา่ท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์เพราะยอดเขาแห่งน้ีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลน
ตลอดทั้งปี อิสระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักบัแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ  จากนั้นนาํท่าน ชม ถํา้นํา้แข็ง 
1,000 ปี  ท่ีสร้างโดยการเจาะธารนํ้าแขง็เขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมนํ้าแขง็แกะสลกัรูปร่างต่าง จากนั้นชมววิ
ทิวทศัน์และสัมผสัหิมะท่ีลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากทีท่าํการไปรษณย์ีทีสู่งทีสุ่ดใน
โลกพร้อมซ้ือของท่ีระลึกต่างๆตามอธัยาศยันาํท่านข้ึน สวสิสฟิงซ์ หรืออาคารสังเกตการณ์ ท่ีความสูง 3,571 เมตร/
11,716 ฟิต ท่านสามารถชมววิไดร้อบ 360 องศาจากระเบียงไดป้ระสบการณ์แสนประทบัใจ เดินทางสู่ ยงุคฟ์ราว
ยอร์ค-หลงัคายโุรป ไปแลว้ไม่ไดม้าจุดชมววิ จุดน้ีเหมือนมาไม่ถึง 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  บนยอดเขาจุงเฟรา(ม้ือท่ี 9) 
 
 
 
 
 
 

บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควรนาํคณะเดินทางลงจากยอดเขาจุงเฟราไปยงัสถานีรถไฟ ไอเกอร์เกลทเชอร์ เพ่ือนําท่านขึน้กระเช้า
The V-Cableways(กระเช้าใหม่ล่าสุด) ลงมายงัเมืองกลินเดอร์วาวล์ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ประมาณ 



80  กม.ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 1 ชม.)เมืองน้ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีช่ือวา่ เวยีวาลดส์แตร์ทเตอร์ อนัหมายถึง
ทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ นาํท่านชม สะพานไม้ชาเปล สัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์นสะพานไมท่ี้เก่าแก่มีอายหุลายร้อยปีนาํ
ท่านชม อนุสาวรีย์สิงโต สัญลกัษณ์ของความซ่ือสัตยแ์ละกลา้หาญของชาวสวสิเซอร์แลนดท่ี์เสียชีวติในประเทศ
ฝร่ังเศสระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคราวปฏิวติัใหญ่ของฝร่ังเศสแกะสลกัอยูบ่นหนา้ผาหินใหท้่านช่ืนชม
บรรยากาศกลางเมืองน่ารักเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีร้านตวัแทนจาํหน่าย นาฬิกาสวสิฯ  อาทิ 
ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นตน้ หรือเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึก 

 
 
 
 
 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 10) 
 พกัค้างคืน ณ ASTORIA LUCERNE หรือเทยีบเท่า (คืนท่ี 4) 
 
วนัทีห่ก          ลูเซิร์น– มิลาน–มหาวหิารแห่งมิลาน –เวนิส 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(ม้ือท่ี 11) 
นาํท่านเดินทางไปยงั เมืองมิลาน (ประมาณ 246  กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ชม.) เป็นเมืองหลวงของแควน้ลอม
บาร์เดีย และเป็นเมืองสาํคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี มีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่
และศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแฟชัน่ในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม นอกจากน้ีมิ
ลานยงัเป็นท่ีรู้จกัจากประเพณีคริสตม์าสท่ีเรียกวา่ ปาเนตโตเน ( Panettone) อุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลิต
รถยนต ์อลัฟา โรมีโอ รวมไปถึง สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลาน และ สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน  ถ่ายรูปกบัมหา
วหิารแห่งมิลาน ( Duomo di Milano) เป็นสัญลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของเมืองมิลาน  และเป็นวหิารหินอ่อน
สถาปัตยกรรมโกธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงใชเ้วลาสร้างนานถึง 500 ปี ลกัษณะเด่นของวหิารท่ีนอกเหนือจากความ
วจิิตรงดงามแลว้ ยงัประดบัประดาไปดว้ยรูป้ันนบักวา่ 3,000 รูป ท่ีสวยงามไม่แพก้นั 
 
 
 
 
 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(ม้ือท่ี 12)(อาหารจีน) 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส – เมรเตร้ (ประมาณ 264  กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ชม.20 นทที)  เมืองท่องเท่ียวท่ี

ไดรั้บการกล่าวขานวา่โรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก “เมืองท่ีใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่
กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมมากกวา่ 400 แห่ง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(ม้ือท่ี 13) 
 พกัค้างคืน ณNovotel Venice Mestreหรือเทยีบเท่า (คืนท่ี 5) 



วนัทีเ่จ็ด          เวนิส– น่ังเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วหิารซานมาร์โค ปีซ่า– หอเอนปิซ่า 
                      1ใน7ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(ม้ือท่ี 14) 
 นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต จากนั้น ลงเรือเหมาลาํส่วนตวั เดินทางสู่ เกาะเวนิส (ระยะเวลาในการนัง่เรือ 

ประมาณ 30 นาที) เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือซานมาร์โก (เซนต์มาร์ก) จากนั้นนาํท่านเดินเทา้ไปยงั จัตุรัสซานมาร์โก
อนัเป็นศูนยก์ลางของนครเวนิส ผา่นชม สะพานถอนหายใจท่ีเช่ือมต่อระหวา่งพระราชวงัดอจกบั เรือนจําโบราณอนั
เคยเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยคุนั้นอีกดว้ย 
ชม โบสถ์เซนต์มาร์ก  สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์และอาคารรายระเบียงสาํหรับนกัท่องเท่ียวนัง่พกัผอ่น
หยอ่นใจกบัร้านกาแฟช่ือดงัหรือเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้ของเวนิสตามร้านต่างๆ อาทิเช่น เคร่ืองแก้วมูราโน่  ตน้ตาํรับ
ของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเคร่ืองแกว้แต่ละช้ินมีรูปแบบและ
คุณภาพเป็นท่ียอมรับจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลกถึงเวลานดัหมายนาํท่านเดินทางกลบัสู่ฝ่ัง ท่าเรือตรอนเชโต้ 

 
 
 
 
 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(ม้ือท่ี 15) 
บ่าย              นาํท่านเดินทางผา่น โบโลญญ่าเมืองมหาวทิยาลยัท่ีเก่าแก่ของอิตาลีไปยงั เมืองปีซ่า (ประมาณ 328 กม. ใชร้ะยะเวลา

ประมาณ 3 ชม. 30 นาที)เมืองซ่ึงตั้งอยูร่ะหวา่งเชิงเขา  MONTE PISANO ทางตะวนัตกของแควน้ทสัคานี อดีตเมือง
ท่าริมชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝ่ังตะวนัตก ท่ีมีช่ือเสียงของชาวโรมนัช่วงศตวรรษท่ี 11 –13 บา้นเกิดของนกัดารา
ศาสตร์เอกของโลก กาลิเลโอ กาลิเลอิ นาํท่านชม  หอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก    เป็นหอ
ทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างดว้ยหินอ่อนสูง 181 ฟุต เร่ิมสร้างเม่ือ ค.ศ.1174 แต่การก่อสร้างตอ้งหยดุชะงกัลงเม่ือ
ก่อสร้างไปไดป้ระมาณ 4-5 ชั้น เน่ืองจากพื้นดินใตอ้าคารเร่ิมยบุลง จากการท่ีรากฐานของอาคารไม่มัน่คงพอ 
อยา่งไรก็ตามต่อมาไดมี้การก่อสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จส้ินเรียบร้อยเม่ือปีค.ศ.1350 ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงบางส่วนของ
โครงสร้างดา้นบนไปจากแผนผงัเดิมเพื่อถ่วงดุลกบัการเอียงของหอ โดยรวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งส้ิน  176  ปี แต่
ตวัหอก็ยงัเอนไปจากแนวตั้งฉากถึง14 ฟุต ปัจจุบนัน้ีไดปิ้ดไม่ใหน้กัท่องเท่ียวข้ึนไปชมดา้นบนแลว้   เน่ืองจากวา่หอ
จะเอนลงเร่ือยๆ ซ่ึงบรรดาวศิวกรกาํลงัหาทางท่ีจะหยดุย ั้งการเอนและอนุรักษใ์หมี้สภาพเอียงไวใ้หอ้นุชนรุ่นหลงัได้
ชมไปอีกนานๆ สาํหรับหอเอนปิซ่าน้ีภายในมีเสาหินอ่อนท่ีสลกัลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรช่ือดงัแห่งยคุไดส้ลกั
ลวดลายไวส้วยงามมาก  ณ  ท่ีหอเอนปิซ่าแห่งน้ี เป็นท่ีท่ีกาลิเลโอข้ึนไปทาํการทดลองทางวทิยาศาสตร์เก่ียวกบัแรง
ดึงดูดของโลก 

 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(ม้ือท่ี 16) 



 (อาหารพืน้เมือง พาสต้าต้นตําหรับอติาล ี+ อาหารจานหลกั (เมนคอร์ส) + ของหวาน) 
 
 
 
 พกัค้างคืน ณ GALILEI  HOTEL หรือเทยีบเท่า(คืนท่ี 6) 
 
วนัทีแ่ปด       ปีซ่า–โรม– วาติกนั – มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์–โคลอสเซ่ียม– นํา้พุเทรวี่–บันไดสเปน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(ม้ือท่ี 17) 
 นาํท่านเดินทางสู่ กรุงโรม ( ประมาณ 357 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 4 ชม.)เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซ่ึงเป็น

เมืองขนาดใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซิโอ มีทั้งความเก่าและความใหม่ซอ้นแทรกอยูด่ว้ยกนัแทบจะแยกไม่ออกโรม
เป็นศูนยก์ลางของความเจริญในยคุโบราณ และอาณาจกัรโรมนัไดแ้ผข่ยายออกไปทุกทิศทุกทางชนิดท่ีมีคาํกล่าววา่
“ถนนทุกสายมุ่งสู่ กรุงโรม” 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(ม้ือท่ี 18)(อาหารจีน) 
 
 
 
 
 

บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ นครรัฐวาติกนั  รัฐอิสระท่ีปกครองตนเองเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กาย
โรมนัคาทอลิก นําท่านเข้าชมภายใน  มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลํ้าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกซ่ึงตกแต่ง
อยา่งโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกั “เพียตา้” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล  เสาพลบัพลาท่ีออกแบบโดย 
เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซ่ึงปัจจุบนัเป็นส่ิงลํ้าค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลี ชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่ง
จกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ โรมนัฟอร่ัม จากนั้นคณะแวะถ่ายรูปท่ีระลึกดา้นหนา้ สนามกฬีาโคลอสเซียม 
โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก  เคยเป็นสนามกีฬายกัษท่ี์สามารถจุคนไดก้วา่ 50,000 คน การ
ออกแบบอยา่งชาญฉลาดสร้างใหส้นามกีฬามีลกัษณะเป็นรูปวงรี เพื่อใหผู้เ้ขา้ชมรู้สึกเขา้ใกลน้กักีฬา ถือเป็น
ตน้แบบของสนามกีฬาในปัจจุบนั จากนั้นให ้ท่านถ่ายภาพคู่กบัประตูชัยคอนสแตนติน  สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและ
ท่ีมาของ “ ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม ” รถโคช้นาํท่านวิง่ผา่นชมสถานท่ีต่างๆรอบกรุงโรม ถึงเวลานดัหมายนาํท่าน
นัง่รถผา่นชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ี โรมันฟอร่ัม เขา้สู่จัตุรัสเวเนเซียชม ระเบียง
ปาลาสโซ่  ท่ีกล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินี และ  อนุสาวรีย์พระเจ้าวคิเตอร์เอม็มานูเอล็ที ่2  หรือพระบิดาของชาว
อิตาลี  

คํ่า อสิระตามอธัยาศัยเพ่ือสะดวก และให้เวลากบัการช้อปป้ิงสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ 
 พกัค้างคืน ณ IH Hotel Roma Z3หรือเทยีบเท่า(คืนท่ี 7 ) 
 
 



วนัทีเ่ก้า         โรม –จัตุรัสนาโวน่–วหิารแพนเธออน– นํา้พุเทรวี่– บันไดสเปน–กรุงเทพมหานคร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(ม้ือท่ี 19) 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  จัตุรัส นาโวน่ จตุัรัสท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบบาร็อ กเรียกไดว้า่มีความยอดเยีย่มท่ีสุดของ
กรุงโรม ประเทศอิตาลี  ในอดีตเป็นสนามกีฬาโรมนัท่ีใชต่้อสู้ประลองอาวธุกนัของผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีจาํลองมาจากการ
ต่อสู่ทางทะเลจตุัรัสนาโวน่าเป็นจตุัรัสท่ีไดช่ื้อวา่เป็นจตุัรัสท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดและสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโรมท่ี
เป่ียมไปดว้ยความมีชีวติชีวาเตม็ไปดว้ยนกัท่องเท่ียวจากทัว่สารทิศจากนั้น นาํท่านชม วหิารแพนเธออน เป็น
สถาปัตยกรรมสาํคญัสร้างข้ึนโดยจกัรพรรดิมาร์คุสวบิซานิอุสอะกริบปาจุดมุ่งหมายในการสร้างไม่ชดัเจนต่อมามี
การสร้างใหม่ในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียนในค .ศ. 126 และซ่อมใหญ่ในปีค .ศ. 202 โดยจกัรพรรด์ิเซพติมิอุสเซเวรุส
และคาราคาลาการก่อสร้างในสมยัจกัรพรรดิฮาเดรียนมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเทวสถานของเทพเจา้โรมนั 7 องค์
หรือเทพแห่งดาวในระบบสุริยะ APOLLOพระอาทิตย์DIANA พระจนัทร์MARS องัคารMERCURY พุธJUPITER 
พฤหสัVENUS ศุกร์SATURN เสาร์ลกัษณะเด่นของตวัวหิารคือมีหลงัคาทรงกลมและโคง้เป็นคร่ึงวงกลมวางอยูบ่น
เสาหินแกรนิตขนาดมหึมาวหิารมีความสูงถึง43 .3เมตรรายละเอียดของโดมหลงัคาภายในวหิารรวมถึงโครงสร้างท่ี
แขง็แรงและยนืหยดัมานานกวา่สองพนัปีตั้งแต่คริสตษ์ตวรรษท่ี7เป็นตน้มาวหิารแห่งน้ีถูกใชเ้ป็นโบสถโ์รมนัแคธ
อริคอุทิศแด่พระแม่มารีและผูพ้ลีชีพเพื่อศาสนา นาํท่านชม นํา้พุเทรวี่  ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นนํ้าพุท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงใน
โรม ออกแบบก่อสร้างดว้ยหินอ่อนตามสไตลบ์ารอกท่ีงดงามอลงัการดว้ยฝีมือของ นิโคลา ซลัเวยี วา่กนัวา่ถา้มา
โรมแลว้ไมไ้ดเ้ห็นนํ้าพุเทรวีก่็เท่ากบัมาไม่ถึงโรม และเม่ือไปถึงแลว้ก็ตอ้งโยนเหรียญไวเ้พื่อเป็นท่ีระลึกและเป็น
เคล็ดวา่จะไดก้ลบัมาเยอืนโรมอีก สมควรแก่เวลานาํท่านเดินเล่นท่ี ย่านบันไดสเปน จตุัรัสแห่งน้ีถูกเรียกช่ือตาม
สถานทูตสเปน ซ่ึงตั้งอยู ่ณ บริเวณนั้น บริเวณแห่งน้ีไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ช่ือ 
FRANCESCO DE SANCTIS เร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ. 1723 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1725  สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งชุมชม
กนัของหนุ่มสาวผูค้นชอบท่ีจะมานัง่เรียงรายบนบนัไดแห่งน้ี ถึงเวลานดัหมาย นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินฟิอุมมิชิ
โน่ 
 
 
 
 
 

16.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  เท่ียวบินท่ี  QR 114 / QR 838แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา  บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมตลอดเทีย่วบิน 

 

วนัทีสิ่บ      กรุงเทพมหานคร 

05.45 น.     เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
   

ขอบคุณท่านทีใ่ช้บริการ 
 
 



 

 

ฝร่ังเศส – สวติเซอร์แลนด์ – อติาล ี10 วนั 

QATAR AIRWAYS 

อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ่ 
(พกัหอ้งคูห่รือหอ้งสามคน) 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

วนัที ่3 – 12 ม.ิย. (วนัเฉลมิฯพระราชินี) 99,900 32,000 

วนัที ่17 – 26 ม.ิย. 99,900 32,000 

วนัที ่8 – 17 ก.ค. (วนัอาสาฬหบูชา + วนัเข้าพรรษา) 110,900 32,000 

วนัที2่2 – 31 ก.ค. (วนัเฉลมิฯพระเจ้าอยู่หัว) 110,900 32,000 

วนัที ่5 – 14 ส.ค. (วนัแม่แห่งชาติ) 110,900 32,000 

วนัที ่12 – 21 ส.ค. (วนัแม่แห่งชาติ) 110,900 32,000 

วนัที ่23 ก.ย. – 2 ต.ค. 99,900 32,000 

วนัที ่7 – 16 ต.ค.  99,900 32,000 

วนัที ่21 – 30 ต.ค.(วนัปิยมหาราช) 99,900 32,000 

วนัที ่4 – 13 พ.ย.  97,900 32,000 

วนัที ่18 – 27 พ.ย. 97,900 32,000 
 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีนํา้มันและภาษีสนามบินเพิม่เติม **  
 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทวัร์เป็นการตกแต่งเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน **  
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณผู้ีร่วม      เดินทางน้อยกว่า  20 ท่าน*** 

ทุกท่านทีร่่วมเดินทางต้องมี 
1. วคัซีน-พาสปอร์ต / พาสปอร์ตตวัจริงตอ้งมีอายกุารใชง้านเกิน 6 เดือน  
2. ท่านตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีน โควดิ- 19 ทั้ง 2 โดสเรียบร้อย ก่อนการเดินทาง 14 วนั และตอ้งเป็นวคัซีนท่ีไดรั้บการยอมรับจาก
องคก์ารสหภาพยโุรป  
สําหรับท่านทีเ่ป็นมุสลมิ ,  ทานมังสวรัิติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเน้ือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
* ในกรณเีล่ือนการเดินทางกลบัท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทีอ่ยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อสําคัญทีท่่านควรทราบ*** 
1.)ในการยืน่วซ่ีา ทางบริษทั จะทาํการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้าํหนดวนัและเวลาใหเ้ขา้ไปยืน่วซ่ีา เป็นการ
ยืน่วซ่ีาแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยืน่วซ่ีา 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 



***กรุณาพจิารณารายละเอยีดของโปรแกรมทวัร์และเง่ือนไขต่างๆของบริษัท เม่ือท่านได้ชําระเงินมัดจํางวดแรกแล้ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว *** 
 
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ( ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณมีีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิ

จํานวนวนั จํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายทีท่างสายการบินกาํหนด (นํ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือข้ึน
เคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 

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

เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศทีม่ีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวนัเข้าพกัตรงกบัช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทาํให้ต้องมีการเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
8)    ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ ยืน่ปกติ(ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมย่ืนวซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท  กบั ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท์ , ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
4)    ค่านํ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 25 กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกวา่ 2 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5) ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 20  ยูโรต่อท่าน 
6)  ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป 16 ยูโรต่อท่าน 
7)   ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควดิ-19 ก่อนข้ึนเคร่ืองบินจากเมืองไทยและขาออกจากยโุรป 
8) ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควดิ-19 และโรงแรม1คืนเพื่อรอผลตรวจเม่ือมาถึงเมืองไทยตามนโยบายรัฐ  
9)  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัใบรับรองโควดิ-19 ของแต่ละประเทศ (ในบางประเทศถา้ไม่มีจะไม่สามารถเขา้ร้านอาหารหรือโรงแรมได)้  
 
***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านทาํการจองทวัร์***  
เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 45,000 บาท  



 ส่วนทีเ่หลือชําระทนัทหีรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนัไม่ว่าผลของวซ่ีาจะออกหรือไม่ออกกต็าม มิฉะน้ันจะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ45,000
บาท)  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการท่ีไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะทาํการยืน่วซ่ีาของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้าํรองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ในการย่ืนวซ่ีา ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรนลายนิว้มือ 
โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา  
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ค่าดําเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบิน
ถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณใีดๆ
ทั้งส้ิน 

 ในกรณทีีท่างบริษัทขอเอกสารเพิม่เติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามทีข่อมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทนัเวลานัดหมายตามทีส่ถานทูตกาํหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คําพูดไม่
สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลทาํให้วซ่ีาไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินให้ท่าน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ  กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
สาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั  ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม  100% 
ก่อนทีจ่ะสํารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   



1. กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ทาํใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นสุดวสิัย โดยจะพยายามใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนทาํใหโ้ปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต , 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาอติาล ี
เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัทาํการ และต้องมาแสดงตนทีส่ถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลือ
สําหรับประทบัวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 

2.รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2X1.5 นิว้ จาํนวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พืน้ฉากหลงัสีขาวเท่าน้ัน อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) 
ไม่เห็นฟัน หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอายในการถ่ายรูป / หา้มใส่เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 

3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร/ สาํเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ   
4. สาํเนาบตัรประชาชน  
5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเด็กตํ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) 
โดยเอกสารระบุวา่อนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบัใครและระบุความสัมพนัธ์วา่เป็นอะไรกนัอยา่งชดัเจน **พร้อมแปล
เป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น**(พอ่และแม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ี
ยืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา  มารดาตอ้งทาํหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) โดยเอกสาร
ระบุวา่มารดาอนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบับิดาและระบุช่ือบิดา **พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+
ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน**(แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา  บิดาตอ้งทาํหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) โดยเอกสาร
ระบุวา่บิดาอนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบัมารดาและระบุช่ือมารดา **พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+
ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน**(พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั  
7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่)  



7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทาง อาํเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น)  , 
หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น   

**พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน**  
8. หลกัฐานการทาํงาน  

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ(สาํเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ (สาํเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ตาํแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิมทาํงาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทั เบอร์โทร และตราประทบับริษทัดว้ย จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษ
เท่าน้ัน (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY 
CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน(ใส่ปี เป็น ค.ศ. 
เท่านนั้น หา้มใส่ปีเป็น พ.ศ.)(ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่กาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น

ภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) / พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา   
8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย

สถานท่ีทาํงานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ    
9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน) 

9.1  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่าน้ัน (กรุณานําสมุดเงินฝากเล่มจริงมาวนัทีย่ื่นวซ่ีาด้วย) 
 เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสมํ่าเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!!)  

**ถา้ในสมุดบญัชีธนาคารการเงินไม่ไดอ้พัเดททุกเดือนรบกวนใหข้อสเตทเมน้จากธนาคาร(ขอสเตทเมน้เป็นภาษาไทย)** 
 ก่อนยืน่วซ่ีา 7 วนั  รบกวนปรับสมุดบญัชี ใหมี้ยอดล่าสุด 7 วนั ก่อนถึงวนัยืน่วซ่ีา  และสาํเนาหนา้ท่ีปรับสมุด + หนา้แรกท่ีมี
ช่ือบญัชี นาํมายืน่เพิ่มเติมในวนัท่ียืน่วซ่ีา  หากนาํสมุดไปปรับแลว้ไม่มียอด รบกวนนาํเงินเขา้ หรือ นาํเงินออก เผือ่จะไดมี้ยอด
ในการปรับสมุด 

****** สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัในทุกกรณ ี****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี   

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

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี  
 เขียนจดหมายช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 



 กรณีมีลูกดว้ยกนัใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  
10.2 กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  

11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70 ปี บริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีา  
12. กรณีผูท่ี้กาํลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาอิตาลี ณ ประเทศท่ีท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 
 
*** รายละเอียดเอกสารการยืน่ขอวซ่ีาท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 
วนัทีม่าย่ืนวซ่ีากรุณานําสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณมีีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนนําเล่มเก่ามาด้วย) 

เอกสารทุกอย่างทีเ่ป็นสําเนา เช่นทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล , สูติบัตร , นําตัวจริงมาวนัทีย่ื่นวซ่ีาด้วย  
 

***** สําหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อ่ืนก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 
 

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

 
 


