
 

 

  
 
 
 
 
 

 



 

 

 
นครรัฐวาติกนั เที่ยวชมมหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลํา้ค่าที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 

เที่ยวเกาะเวนิส ชมวิวบรรยากาศของเวนิส 
แวะเที่ยวมิลาน มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ พร้อมถ่ายรูปกับมหาวหิารแห่งมิลาน 

พักสวิสเซอร์แลนด์ 2 คืน พัก Interlaken สถานตากอากาศที่นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกชื่นชอบมากที่สุด จึงไม่แปลกที่จะเรียกได้ว่า  
"สวยเหมอืนเมอืงในฝัน" 

พักเมืองลูเซิร์น  เมืองเลก็ๆอนัแสนน่ารัก และชมสัญลกัษณ์ประจาํเมืองลูเซิร์นมี 2 อย่าง คือ สะพานไม้ชาเปล  
     และ อีกสัญลักษณ์หน่ึงคือ สิงโตหินแกะสลัก 

พระราชวังแวร์ซายส์ และพิพธิภณัฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ที่สาํคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) 
พิเศษ!! กับเมนูอิตาลีสปาเก็ตตี ้, ฟองดตู้นตาํหรับสวติเซอร์แลนด์ ,  

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

โปรแกรมนีค้ัดกรองมาเป็นอย่างดีเที่ยวครบ  พกัดี ทานเยี่ยม ไม่เร่งรีบ ไม่อัดแน่นจนกลายเป็นชะแว๊ปทัวร์!!!!!!! 
 
 
 
 
 
กาํหนดการเดนิทาง  
เดือนมกราคม : 26 ม.ค. – 3 ก.พ. 62 
เดือนกุมภาพันธ์ : 7 – 15 ก.พ. //  14 – 22 ก.พ. 62 (วันมาฆบูชา) 
เดือนมีนาคม :  2 – 10 มี.ค. // 16 – 24 มี.ค. // 23 – 31 มี.ค.  // 28 มี.ค. – 5 เม.ย.  // 29 มี.ค. – 6 เม.ย. (วันจกัรี)  //  
                         30 มี.ค. – 7 เม.ย. 62 (วนัจกัรี)   
เดือนเมษายน : 5 – 13 เม.ย. (วนัจักรี)  // 7 – 15 เม.ย. (วนัจักรี+วนัสงกรานต์)  // 9 – 17 เม.ย.(วันสงกรานต์)   
                         // 10 – 18 เม.ย.(วันสงกรานต์)  // 26 เม.ย. – 4 พ.ค. (วนัแรงงาน) 
วันที่แรก (1)    กรุงเทพฯ –  โรม(อิตาล)ี 

17.00 น.   คณะผู้ เดินทางพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) สงัเกตปุ้าย 
กราเซีย กรุ๊ป เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกด้านสมัภาระบตัรที่นัง่ขึน้เคร่ือง 

20.25 น.  ออกเดินทางสู ่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่QR 835/ QR 115 แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินโดฮา  บริการอาหาร

และเคร่ืองดื่มตลอดเที่ยวบิน 
 



 

 

วันที่สอง (2)    โรม – โคลอสเซียม – นํา้พุเทรวี่– กรุงวาติกนั – มหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ –วหิารแพนเธออน  –  ปิซ่า 

06.20 น.     เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่  (ฟูมิซิโน)  หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นําท่านเดินทางโดยรถ
โค้ชสู ่กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอนัยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุค
จกัรวรรดิโรมนัเรืองอํานาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมา จากนัน้นําท่านเดินทางเข้าสู ่
นครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมนัคาทอลิก นําท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลํา้ค่า
ที่สดุแหง่หนึง่ของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้แกะสลกั “เพียต้า” ผลงาน
ของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล  เสาพลบัพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดม
ขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบนัเป็นสิ่งลํา้ค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลีชมร่องรอยของศนูย์กลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัดิ์สิทธ์ิ โรมนั ฟอร่ัม,
จากนัน้คณะแวะถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถาน

เก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายกัษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 
50,000 คน การออกแบบอย่างชาญฉลาดสร้างให้สนามกีฬามีลกัษณะเป็นรูปวงรี 
เพื่อให้ผู้ เข้าชมรู้สกึเข้าใกล้นกักีฬา ถือเป็นต้นแบบของสนามกีฬาในปัจจุบนั จากนัน้ให้ 
ท่านถ่ายภายคู่กับประตูชัยคอนสแนติน สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะและที่มาของ “ ถนน
ทกุสายมุง่สูก่รุงโรม ” รถโค้ชนําทา่นวิ่งผา่นชมสถานท่ีตา่งๆรอบกรุงโรม 

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 จากนัน้นําท่านชม นํา้พุเทรวี่  เป็นนํา้พทุี่สวยงามและมีช่ือเสียงมากที่สดุในโลก ช่ือ “เทรวี่” นัน้มาจาก

คําวา่“ตรีวิอมุ” หมายถึงพบกนัของถนนสามสาย เป็นอนสุรณ์สไตล์บารอค ออกแบบและก่อสร้างโดย นิ
โคลา ซาลวี่ ซึ่งองค์สมเด็จสนัตะปาปา ครีเมนต์ที่ 12ได้มอบหมายให้สร้างขึน้ในปี 1732 การก่อสร้าง
ดําเนินเร่ือยมาจนกระทัง่ภายหลงัการสิน้พระชนม์สมเด็จสนัตะปาปาที่ เออร์บนั ที่ 8ได้หยุดชะงักลง 
และดําเนินการสร้างตอ่มาจนแล้วเสร็จในปี 1762 รวม ใช้เวลาทัง้สิน้ 30ปี ทางระบายนํา้ เวอร์โก้ บริเวณ
ลานด้านหน้านัน้ก่อสร้างมากวา่ 2000ปี ครัง้สมยัโรมโบราณซึ่งปกครองโดยจกัรพรรดิออกสัตสั ซึ่ง ตรง
เวลา 19 ปี ก่อนคริสตศกัราช รูปปัน้แกะสลกัที่เลศิหรูอลงัการท่ีอวดโฉมให้ผู้ไปเยือนได้ยลนัน้ ได้แนวคิดจากความยิ่งใหญ่ของเทพ
เจ้าเนปจนู “เทพแหง่ท้องทะเล” วา่กนัวา่ หากใครที่ได้โยนเหรียญลงไปในนํา้ เขาหรือ
เธอผู้ นัน้จะได้กลบัมาเยือนอีกในสักวัน จากนัน้ให้คณะได้ถ่ายรูปภาพคู่ บันได

สเปน เป็นบันไดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาว
อิตาลี ช่ือ Francesco de Sanctis  เช่ือมระหว่าง Piazza di Spagna และ Piazza 
Trinità dei Monti เป็นบนัไดที่กว้างที่สดุและยาวที่สดุในทวีปยุโรป มีขัน้บนัได
ทัง้หมด 138 ขัน้ ใช้สําหรับเดินเล่นหรือเลือกซือ้สินค้าต่างๆ ที่ย่าน บนัไดสเปน 
นบัว่าเป็นแหลง่พกัผ่อนของชาวอิตาลีและ นกัท่องเที่ยวหลากหลายเชือ้ชาติ  นําท่านชม วิหารแพนเธออน เป็นสถาปัตยกรรม
สําคัญ สร้างขึน้ โดยจักรพรรดิมาร์คุส วิบซานิอุส อะกริบปา จุดมุ่งหมายในการสร้างไม่ชัดเจนต่อมามีการสร้างใหม่ในสมัย
จกัรพรรดิฮาเดรียน ใน ค.ศ. 126 และซ่อมใหญ่ในปี ค.ศ. 202 โดยจกัรพรรดิ์ เซพติมิอสุ เซเวรุส และคาราคาลา การก่อสร้างใน
สมยัจกัรพรรดิฮาเดรียนมีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นเทวสถานของเทพเจ้าโรมนั 7 องค์หรือเทพแห่งดาวในระบบสริุยะ APOLLOพระ



 

 

อาทิตย์ DIANA พระจนัทร์ MARS องัคาร  MERCURY พธุ JUPITER พฤหสั 
VENUS ศกุร์ SATURN เสาร์ ลกัษณะเด่นของตัววิหารคือมีหลงัคาทรงกลมและ
โค้งเป็นคร่ึงวงกลมวางอยู่บนเสาหินแกรนิตขนาดมหึมา วิหารมีความสงูถึง 43.3 
เมตร รายละเอียดของโดมหลงัคาภายในวิหาร รวมถึงโครงสร้างที่แข็งแรงและยืน
หยดัมานานกว่าสองพนัปี ตัง้แต่คริสต์ษตวรรษที่ 7 เป็นต้นมา วิหารแห่งนีถู้กใช้
เป็นโบสถ์โรมนัแคธอริค อุทิศแด่พระแม่มารีและผู้พลีชีพเพื่อศาสนา ออกเดินทางสู ่
แคว้นทอสคาน่า เมืองปิซ่า  ทา่นจะได้ชมทิวทศัน์อนัสวยงามของบ้านเรือนแบบอิตาลีและปราสาทตัง้สงูสง่างามอยู่บนเนินเขา 
และเป็นแหลง่ผลติไวท์ชัน้ดีของเมืองนี ้

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมือง สปาเก็ตตีต้้นตาํหรับอิตาลี+สเต็ก + ของหวาน) 
 
 
 
 
 

  พกัค้างคืน ณ GALILEI  HOTEL หรือเทียบเทา่ (คืนที่ 1) 
วันที่สาม(3) เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – น่ังเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ –   
                         จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
                    นําทา่นชม หอเอนเมืองปิซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  ที่เมืองปีซา   ประเทศอิตาลี  เป็นหอทรงกระบอก 8 ชัน้ สร้าง

ด้วยหินอ่อนสงู 181 ฟุต เร่ิมสร้างเมื่อค.ศ.1174 แต่การก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงเมื่อก่อสร้างไปได้ประมาณ 4 -5 ชัน้ เนื่องจาก
พืน้ดินใต้อาคารเร่ิมยุบลงจากการที่รากฐานของอาคารไม่
มัน่คงพออย่างไรก็ตามต่อมาได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจน
เสร็จสิน้เรียบร้อยเมื่อปีค.ศ.1350ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
บางสว่นของโครงสร้างด้านบนไปจากแผนผงัเดิมเพื่อถ่วงดลุ
กบัการเอียงของหอ โดยรวมระยะเวลาก่อสร้างทัง้สิน้  176  
ปี แต่ตวัหอก็ยงัเอนไปจากแนวตัง้ฉากถึง14ฟุตปัจจุบนันีไ้ด้
ปิดไมใ่ห้นกัทอ่งเที่ยวขึน้ไปชมข้างบนแล้ว   เนื่องจากวา่หอจะเอนลงเร่ือยๆ ซึ่งบรรดาวิศวกรกําลงัหาทางที่จะหยดุยัง้การเอนและ
อนรัุกษ์ให้มีสภาพเอียงไว้ให้อนชุนรุ่นหลงัได้ชมไปอีกนานๆ สําหรับหอเอนปิซานีภ้ายในมีเสาหินอ่อนที่สลกัลวดลายด้วยฝีมือจิตร
กรช่ือดงัแหง่ยคุได้สลกัลวดลายไว้สวยงามมาก  ณ  ท่ีหอเอนปิซาแห่งนีเ้ป็นที่ที่กา
ลเิลโอขึน้ไปทําการทดลองทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัแรงดงึดดูของโลก  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารจีน) 
บา่ย ท่าน เดินทางสู ่เกาะเวนิส – เมรเตร้ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโร

แมนติกที่สดุแหง่หนึง่ของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็ก
ใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู ่เกาะซาน



 

 

มาร์โค ศนูย์กลางของนครเวนิสระหวา่งทางท่านจะได้ชมอนสุาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานเูอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลี่ยน ให้
ทา่นได้ถ่ายภาพคูก่บัสะพานถอนหายใจ ที่เช่ือมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทบัของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต 
อีกทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางของการปกครองแคว้นในยคุสมยันัน้อีกด้วย ชม จตัรัุสเซนต์มาร์คโค ท่ีมีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลงั สร้าง
ด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิง้สินค้าพืน้เมืองของเวนิซตามอธัยาศยั อาทิ เคร่ืองแก้วมรูาโน่ ต้นตํารับของการ
เป่าแก้วของชาวมรูาโน่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตัง้แต่บรรพชน โดยเคร่ืองแก้วแต่ละชิน้มีรูปแบบ และคณุภาพเป็นที่ยอมรับจาก
นกัทอ่งเที่ยวทัว่โลก  ได้เวลาสมควรนําทา่นเดินทางกลบัเมือง เมสเตร้ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร 
 (อาหารพืน้เมือง พิซซ่าต้นตาํหรับอิตาลี+สเต็ก+ของหวาน) 

  พกัค้างคืน ณ DELFINO HOTEL VENEZIA MESTRE หรือเทียบเทา่ (คืนที่ 2) 
 
วันที่สี่(4)     เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
                  นําท่านเดินทางไปยงั เมืองมิลาน เป็นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองสําคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตัง้อยู่

บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี มีช่ือเสียงในด้านแฟชัน่และศิลปะ ซึ่งมิลานถกูจดัให้เป็นเมืองแฟชั่นในลกัษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส 
ลอนดอน และ โรม นอกจากนีม้ิลานยงัเป็นท่ีรู้จกัจากประเพณีคริสต์มาสที่เรียกว่า ปาเนต
โตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อลัฟา โรมีโอ รวมไปถึง 
สโมสรฟตุบอลอินเตอร์มิลาน และ สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน  ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่ง

มิลาน (Duomo di Milano) เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่ สุดของเมืองมิลาน และเป็น
วิหารหินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี 
ลกัษณะเด่นของวิหารที่นอกเหนือจากความวิจิตรงดงามแล้ว ยงัประดบัประดาไปด้วยรู
ปัน้นบักวา่ 3000 รูป ที่สวยงามไมแ่พ้กนั  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารจนี) 
บา่ย นําทา่นเดินทางโดยรถโค้ช สู ่ เมืองอนิเทอร์ลาเค่น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตาก

อากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แหง่กลางเมือง ตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแหง่คือ Thunersee และ Brienzersee ทา่มกลาง
เทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทา่นจะได้เห็นเขาจงุเฟราอนัลอืช่ือ , นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสโิน ฯลฯ ให้ทา่นเดินเลน่
พกัผอ่น ช่ืนชมบรรยากาศของตวัเมืองที่มีทุง่หญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้เลก็ๆ นา่รักสร้างสสีนัให้ตวัเมือง รวมทัง้มีอาคาร
คาสโินคซูาลอายกุวา่ 100 ปีที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเดน่ และยงัเป็นคาสโินของเมืองอีกด้วย  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า  ณ ภตัตาคาร (ฟองดู ต้นตาํหรับสวิตเซอร์แลนด์) 

  พกัค้างคืน ณ  CITY OBERLAND หรือเทียบเทา่ (คืนท่ี 3) 
 
 
 
 



 

 

วันที่ห้า(5)    พิชติยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถํา้นํา้แข็ง 1000ปี  –  สวิสสฟิงซ์ –  ลูเซิร์น 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศขึน้มุง่หน้าขึน้สูห่มู ่บ้านกรินเดลวาลด์กรุน เพื่อนําท่านขึน้รถไฟ สายจุงฟราวบาห์

เนน ระหวา่งการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทศัน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ 
ที่มีทุง่หญ้าอนัเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพร่ังในฤดใูบไม้ผลิ หรือใบไม้เปลี่ยนสี
ในช่วงฤดูใบไม้ล่วงบ้านหลงัน้อยใหญ่ปลกูแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงวัว
พืน้เมืองที่กระจดักระจายแทะเล็มหญ้าอยูท่ัว่บริเวณ ลาํธารนํา้ธรรมชาติเล็กๆที่
ใสสะอาดและฉากหลงัที่มีภูเขาหิมะตัง้ตระหง่านขาวโพลน ซึ่งจะทําให้คณะ
ได้รับความประทบัใจเป็นอยา่งยิ่ง พร้อมนําคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ น่ัง
รถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์  แล้วเปลี่ย  นเป็น
รถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟที่จะนําท่านเดินทางลอดอโุมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสงูถึง 3,464 เมตร 
จนกระทั่ งถึง สถานีรถไฟที่สูงที่ สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่ง มีความสงู 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  
จดุสงูสดุคือลานนํา้แข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  นกัท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดจุดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอด
เขาแหง่นีป้กคลมุด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทัง้ปี ในปี 2001  อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยักบัแบบจุใจ ไม่มี

เร่งรีบ จากนัน้นําทา่น ชม ถํา้นํา้แข็ง1,000 ปี  ที่สร้างโดยการเจาะธารนํา้แข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมนํา้แข็งแกะสลกัรูปร่าง
ตา่ง จากนัน้ชมวิวทิวทศัน์และสมัผสัหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไมค่วรพลาดการสง่โปสการ์ดจากที่ทําการไปรษณีย์ที่สงูที่สดุ
ในโลกพร้อมซือ้ของที่ระลกึตา่งๆตามอธัยาศยั... 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันเมนูที่ดีที่สุด ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา  
บา่ย นําท่านขึน้ สวิสสฟิงซ์ หรืออาคารสงัเกตุการณ์ ที่ความสงู 3,571 เมตร/11,716 ฟิต ท่านสามารถชมวิวได้รอบ 360 องศาจาก

ระเบียงได้ประสบการณ์แสนประทบัใจการเดินทางสู ่ยุงค์ ฟราวยอร์ค-หลังคายุโรป ไปแล้วไม่ได้มาจุดชมวิว จุดนีเ้หมือนมา

ไม่ถึง ได้เวลาอันสมควรนําคณะเดินทางลงจากยอดเขา โดย
เส้นทางรถไฟอีกด้านหนึง่เพื่อ เปลีย่นบรรยากาศ ไม่ให้ซํา้ทางเดิม
ผ่านเมือง เวนเก้น เมืองที่สร้างบ้านแบบสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมี
ความสวยงามมากจนยากที่จะลมื  แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์
ไชเด็คซึ่งบริเวณสถานีนี ้ล้นเกล้ารัชกาลที่5 เคยเสด็จมาแล้ว  
จนกระทัง่ถึงเมืองเลาเท่นบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN) หลงัจากนัน้นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองนีต้ัง้อยู่ริมทะเลสาบ
ขนาดใหญ่ที่ช่ือวา่ เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อนัหมายถึงทะเลสาบสีพ่นัธรัฐ  

 คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

  พกัค้างคืน ณ  Ibis Styles Luzern City หรือเทียบเทา่ (คืนที่ 4) 
 
 
 



 

 

ที่หก (6)   เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชวิๆชมเมือง – ดิจอง  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําทา่นชม สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นสะพาน  ไม้
ที่เก่าแก่มีอาย ุหลายร้อยปี  นําท่าน ชม  อนุสาวรีย์สิงโต สัญลักษณ์

ของความซื่อสัตย์และกล้าหาญของชาวสวิสเซอร์แลนด์  ที่เสียชีวิต
ในประเทศฝร่ังเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในคราวปฏิวัติ

ใหญ่ของฝร่ังเศสแกะสลกัอยู่บนหน้าผาหิน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง(ไม่ใช่วิ่งชม

เมือง) หรือ  ช้อปปิง้ นาฬิกาสวิสฯ   อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK 
PHILLIP เป็นต้น หรือเลอืกซือ้ของฝากของที่ระลกึเช่น มีดสวิสฯ พร้อมสลกัช่ือ, สินค้า
พืน้เมืองของที่ระลกึ, ช็อคโกแลต เป็นต้น 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร(อาหารจีน) 
 จากนัน้ออกเดินทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนของ สวิสเซอร์แลนด์- ฝร่ังเศส เดิน

ทางผา่นทุง่ราบอนักว้างใหญ่สูเ่ขตแคว้นเบอร์กนัดี ที่มีการปลกูต้นมาสต้าเพื่อนํามา
ผลติมาเป็น มสัตาร์ด อีกทัง้ยงัเป็นแหลง่ผลติไวน์ชัน้ดีของประเทศฝร่ังเศส เดิน
ทางเข้าสู ่ เมืองดีจอง ซึง่เป็นอกีเมืองหนึง่ที่สวยงามของประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแหง่แคว้นเบอร์กนัดีชมอาคารบ้านเรือน
สมยัเรอเนสซองส์  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมือง สไตล์ฝร่ังเศส ) 
 พักค้างคืน ณ OCEANIA LE JURA หรือเทียบเท่า (คืนที่ 5) 
 

วันที่เจด็ (7)   ดิจอง  – รถไฟด่วน TGV –  พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่นํา้แซนน์ – ถนนชองเอลิเซ่  – ประตูชัยปารีส –  
                      อาหารพืน้เมอืงหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู 
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส ด้วยรถไฟด่วน TGV เพลิดเพลินและสนุกสนาน

กับความสะดวกสบาย ด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ไม่ต้องลากกระเป๋า
ใหญ่ไปให้ลาํบาก เพราะเรามีรถบัสขนสัมภาระไปให้ท่าน ) จนกระทัง่ถึงกรุงปารีส  เมือง
หลวงของประเทศ  ฝร่ังเศส ตัง้อยุบ่นแม่นํา้แซนน์ บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจ
กลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตัง้ถ่ินฐานมากว่า 2000 ปี เมืองปารีส มหานครซึ่งได้รับ
การกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่น  ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์อัน
สวยงามของทุ่งดอกเรบซีด,ไร่องุ่น,และหมู่บ้านชนบทของฝร่ังเศส
จนกระทัง้เข้าสูเ่มืองปารีส 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
บ่าย นําท่านเดินทางไปยัง แวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลาง

การเมืองการปกครองในสมยัพระเจ้าหลยุส์ที่ 14 อยู่ห่างจากปารีส



 

 

ไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร นําทา่นเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละ

ห้องข้อมูลแน่นป๊ึก ที่สาํคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) พระราชวงัที่ถกูสร้างขึน้มาเพื่อให้ใหญ่ที่สดุในปฐพี ชมความอลงัการ
ของพระราชวงัซึง่ได้รับการตกแตง่ไว้อยา่งหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องตา่งๆ อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน 
ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงครามและสนัติภาพ รวมถึงเร่ืองราวและความเป็นมาของอดีตอนัยิ่งใหญ่
ของพระราชวงัแหง่นี ้จากนัน้อิสระให้ทา่นได้ชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึบริเวณอทุยานอนัร่มร่ืนและหลากหลายด้วยพนัธุ์ไม้ดอกไม้
ประดบัสสีนัสวยงาม นําทา่นเดินทางสู ่ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือแม่นํา้แซนน์ ชมวิวทิวทศัน์กนับนดาดฟ้าเรือ ช่ืนชมความ
งามของทศันียภาพของนครปารีส ชมสถานที่สําคญัคู่บ้านคู่เมืองสองฝ่ังของแม่นํา้แซนน์ โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้าง
ด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรคา่แก่การอนรัุกษ์ตลอดทางท่านจะได้ความประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพที่ร่วมกนั
สรรสร้างให้นครปารี  สได้ช่ือว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สดุแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น สะพานอเล็กซานเดอร์, ศาลาว่าการ, 

จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษาปณ์, เกาะอิลเดอลาซิเต้ ศนูย์กลางเมืองแห่งแรก สถานที่ตัง้ มหาวิหารนอเตรอดาม หรือโบสถ์

นอเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิกที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่สําหรับพิธี
ราชาภิเษกนะโปเลียนขึน้ครองราชย์ มีอายเุก่าแก่กว่า 800 ปี และทําให้ให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก
งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่นํา้ในแม่นํา้แซนขึน้สูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์
สดุวิสยั เช่น การนดัหยดุงาน เป็นต้น รายการลอ่งแมน่ํา้แซนอาจจะไมส่ามารถดําเนินการได้)
จากนัน้นําท่านไปชม ประตูชัย สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของนโปเลียน ก่อนนัง่รถผ่านชมสอง
ฟากฝ่ัง ถนนชองป์เซลิเซ่ ต้นแบบถนนราชดําเนินของไทย ซึ่งเต็มไปด้วยคาเฟ่และร้านค้า
ขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ช่ือก้องโลกสู ่จัตุรัสคองคอร์ด สถานท่ีสาํคญัที่สดุแห่งหนึ่ง
ในหน้าประวตัิศาสตร์ของฝร่ังเศสและยโุรป เป็นลานประหารที่ตัง้กิโยตินซึ่งคร่าชีวิตผู้ คนนบั
พนัในสมยัปฏิวตัิฝร่ังเศสปี ค.ศ. 1789   

คํ่า รับประทานอาหารแบบพืน้เมืองฝร่ังเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก สเต๊กสไตล์ฝร่ังเศส 1 อย่าง 
อาทิเนือ้หมู/เนือ้วัว/เป็ดอบซอส/ปลา  พร้อมจิบไวน์ฝร่ังเศส ตบท้ายด้วยของหวาน ) 

 

  พักค้างคืน ณ HOLIDAY INN PARIS PORTE DE CLICHY เทียบเท่า (คืนที่ 6) 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่แปด(8)     ขึน้หอไอเฟลชัน้2 – DUTY FREE – พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ – ช้อปป้ิง 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านถ่ายภาพ หอไอเฟล เป็นที่ระลกึจากมมุกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สดุและสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชดัเจน จากนัน้น ำท่ำน ขึ้นลฟิท์สู่ ช้ัน 2 ของ หอไอเฟิล  สัญลักษณ์ของนครปำรีสเลิศหรู อลังกำรโร

แมนติค เป็นหอสงูสร้างด้วยโครงเหล็กทัง้หมด โดยชาวฝร่ังเศสช่ือ กุสตาฟ เอฟเฟล มีความสงู 984 ฟุต 
ใช้เหล็กทัง้หมด 7 พนัตนั สร้างขึน้เมื่อ พ.ศ. 2413 เพื่อเป็นประติมากรรมฉลองครบรอบ 100 ปีหลงัการ
ปฏิวตัิฝร่ังเศส ทา่มกลางเสยีงคดัค้านของประชาชนในสมยันัน้วา่ รูปทรงนา่เกลยีดอปัลกัษณ์เป็นที่สดุ หา
รู้ไม่ว่าอีกไม่ก่ีสิบปีต่อมา หอเหล็กสงู 324 เมตร นํา้หนกั 10,000 ตันนี ้จะกลายเป็นสญัลกัษณ์ประจํา
เมืองที่คนทัว่โลกอยากมาเห็น ให้ท่านได้เพลิดเพลิน สนกุสนาน ชมทศันียภาพอนัสวยงามของกรุงปารีส 
ได้อยา่งทัว่ถึงและจุใจ  หลงัจากนัน้นําทา่นเข้าชมความยิ่งใหญ่ อลงัการ ณ พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถ่ินบรรยาย ข้อมลูแนน่ป๊ึก 
ที่สําคญัเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) หรือในช่ือทางการว่า THE GRAND LOUVRE  เป็น
พิพิธภณัฑ์ที่มีช่ือเสยีงที่สดุ เก่าแก่ที่สดุ และใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ตวัตึกที่ตัง้อยู่เคย
เป็นพระราชวงัมาก่อน โดยกษัตริฟิลิป-ออกสัตสั สร้างเป็นป้อมปราการ จากนัน้พระเจ้า
ชาร์ลที่5 ได้ขยายปอ้มปราการลฟูร์ให้เป็นพระราชวงั พระเจ้าหลยุส์ 13และ14 เคยประทบั
อยู่ที่นี่ ปัจจุบัน ลฟูร์ เป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่า
ระดบัโลกเป็นจํานวนมากกวา่ 40,000 ชิน้ มีตัง้แต่ศิลปะ สมยัอีทรัสกัน กรีก โรมนั อียิปต์
ภาพเขียนและปติมากรรมยคุเรอเนสซองซ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปิรามิดแก้ว ซึ่งเป็นทางเข้าหลกัออกแบบโดยสถาปนิกเชือ้สาย
อเมริกนั - จีน นําท่านช่ืนชม ภาพวาดโมนาลิซา ของเลโอนาร์โด ดาวินชี จิตรกรและสถาปนิก อจัฉริยะ ชาวอิตาเลียน ภาพวาด
ชวนพิศวงเนื่องมาจากรอยยิม้อนัเป่ียมด้วยเลศนยัของนางที่อยู่ในภาพ จนทําให้ผุ้คนวิจารณ์กนัมากว่าแท้จริงแล้วโมนาลิซ่า คือ
ใครกนัแน่ เป็นบรุุษหรือสตรี   ชมรูปปัน้ภาพเทพธิดาวีนสั (VENUS DEMILO) และศิลปะสําคญั ของโลกส ภายในพิพิธภณัฑ์ ได้
เวลาอนัสมควร    นําทา่นเดินทางสู ่ร้านปลอดภาษี เพื่อให้ทา่นได้เลอืกซือ้สนิค้าต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองสําอาง, นํา้หอม, 
เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงั และเคร่ืองหนงัอื่นๆ รวมทัง้เสือ้ผ้า BRAND  NAME จากฝร่ังเศส 

เที่ยง อาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยัเพื่อสะดวก และให้เวลากบัการช้อปปิง้สนิค้าตา่งๆ ได้อยา่งเต็มที่  
บา่ย                จากนัน้อิสระให้ทา่นช็อปปิง้สนิค้าที่มีช่ือเสียงของฝร่ังเศสภายในห้างสรรพสินค้าช่ือดงั แกลลาร่ี ลาฟาแยตต์ ซึ่งมีสินค้าแบรนด์

เนมทกุยี่ห้อรวมถึง LOUISE VUITTON ทา่นท่ีไมม่ีความประสงค์ช็อปปิง้สามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเป
ร่า ที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช็อปปิง้อยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรือนสวยงามมาก ได้เวลาอนัสมควรนําท่านออกเดินทางสู่
สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อทําการเช็คอิน และทํา TAX REFUND  

22.25 น.          ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 038 / QR 832  แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินโดฮา  บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม
ตลอดเที่ยวบิน 

 
วันที่เก้า(9)     ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ( กรุงเทพฯ) 

19.00 น.         เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู ด้วยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
   



 

 

 
ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 

 
 

 อิตาล ี สวิตเซอร์แลนด์  ฝร่ังเศส 9 วนั   
 โดย QATAR AIRWAYS 

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ 

(พกัห้องคู)่ 
พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

26 ม.ค. – 3 ก.พ. 62 79,900 15,000 

7 – 15 ก.พ.  79,555 15,000 

14 – 22 ก.พ. 62 (วนัมาฆบูชา) 79,555 15,000 

2 – 10 มี.ค. 79,555 15,000 

16 – 24 มี.ค. 79,555 15,000 

23 – 31 มี.ค. 79,555 15,000 

28 มี.ค. – 5 เม.ย. 79,555 15,000 

29 มี.ค. – 6 เม.ย. (วันจกัรี)   79,555 15,000 

30 มี.ค. – 7 เม.ย. 62 (วนัจกัรี)   79,555 15,000 

5 – 13 เม.ย. (วันจักรี) 85,900 15,000 

7 – 15 เม.ย. (วันจักรี+วันสงกรานต์)   85,900 15,000 

9 – 17 เม.ย.(วนัสงกรานต์)   85,900 15,000 

10 – 18 เม.ย.(วนัสงกรานต์)   85,900 15,000 

26 เม.ย. – 4 พ.ค. (วันแรงงาน) 85,900 15,000 
 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบนิมีการเรียกเก็บภาษีนํา้มนัและภาษีสนามบนิเพิ่มเติม ** 
 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านัน้ ** 
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสทิธ์ิในการยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 

สําหรับท่านที่ เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนือ้ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 

สัปดาห์  
 



 

 

* ในกรณีเลื่อนการเดนิทางกลบั ทา่นจะต้องแจ้งลว่งหน้าก่อนทําการยื่นวีซา่ ซึง่จะมคีา่ใช้จ่ายแตกตา่ง และต้องมีคา่ใช้จา่ยในการเลือ่นตัว๋ และ
เอกสารเพิม่เติม เช่นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อสาํคัญที่ท่านควรทราบ*** 
1.)ในการยื่นวีซา่ ทางบริษัท จะทําการนดัหมายกบัสถานทตูและสถานทตูจะเป็นผู้ กําหนดวนัและเวลาให้เข้าไปยื่นวีซ่า เป็นการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป
เทา่นัน้(ปกติสถานทตูจะให้เข้าไปยื่นวีซา่ 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซึง่อตัราคา่ใช้จ่ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แล้ว 
2) ในกรณีที่ ท่านไม่สามารถมายื่นวีซ่าตามวันที่บริษัทแจ้งไว้ ทําให้วันยื่นวีซ่าเหลือน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ท่านจะต้อง

จ่ายเงนิค่าวีซ่าเพิ่มท่านละ 2,600 บาท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจํานวนนี ้ท่านสามารถจ่ายเงินที่ตวัแทนยื่นวีซ่าด้วยตวัท่านเองใน
วนัท่ีทา่นยื่นวีซา่  

 

อัตรานีร้วม 
1) คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวนัเดินทางไปและกลับพร้อมคณะ (นํา้หนกักระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 30 กิโลกรัม / กระเป๋า

ถือขึน้เคร่ืองทา่นละ 7 กิโลกรัม) 
2)    คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3)    คา่รถโค้ชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทีชํ่านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ชั่วโมง/

วัน) 

4) คา่ COACH TAX และคา่ภาษีผา่นเข้าเมืองตา่งๆ  
5)    คา่ห้องพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทยีบเทา่ (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจาก

อยู่ในภมิูประเทศที่มีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตวั หากวันเข้าพกัตรงกับช่วงงานเทศกาล งาน

แฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทาํให้ต้องมกีารเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถงึความเหมาะสมและ

ผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็นสาํคัญ) 
6)    คา่อาหารเลศิรสทกุมือ้ที่ระบตุามรายการ 
7)    คา่บตัรเข้าชมสถานท่ีและการแสดงทกุแหง่ที่ระบตุามรายการ 
8)    คา่วีซา่ทอ่งเที่ยวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่) 

9)    คา่บริการนําทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์ 
10)  คา่ประกนัอบุตัิเหตใุนการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กบั ACE INSURANCE LIMITED 

(ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) เทา่นัน้ ท่านใดต้องการซือ้ประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัททัวร์ 
 
อัตรานีไ้ม่รวม 

1)    ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอื่นๆ เช่น คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    คา่อาหารและเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    คา่นํา้หนกัสว่นท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจํานวนมากกวา่ 2 ชิน้ (ระเบียบของสายการบิน)  

5)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยโูรต่อท่าน 



 

 

6)  ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 15 ยโูร) 
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 
 
เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง 

 กรุณาจองลว่งหน้าอยา่งน้อย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / 
เทศกาลสงกรานต์  มัดจาํท่านละ 40,000 บาท 

 ส่วนที่เหลือชําระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนัน้จะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 การยกเลกิต้องแจ้งลว่งหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000บาท) ยกเว้นช่วง
เทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจาํท่านละ 40,000 บาท 

 กรณียกเลกิการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 

 กรณียกเลกิการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 

 กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่ได้ชําระไปแล้วจํานวนมาก บริษัทฯ ขอสงวน
สทิธ์ิในการไมค่ืนเงินทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆ 

 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซา่ของทา่นก็ตอ่เมื่อในคณะมีผู้สาํรองที่นัง่ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทตู เนื่องจากบริษัท
จะต้องใช้เอกสารตา่งๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ท างท่าน
จะต้องรอให้คณะครบ 15 ทา่น จึงจะสามารถยื่นวีซา่ให้กบัทางทา่นได้อยา่งถกูต้อง 

 ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายนิว้มือ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ กําหนดออกมา มิใช่บริษัททวัร์เป็นผู้ กําหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซา่ทอ่งเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถกูต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทตูต้องการ เพราะจะมีผลตอ่การพิจารณา
วีซา่ของทา่น บริษัททวัร์เป็นแตเ่พียงตวักลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซา่เทา่นัน้ มิได้เป็นผู้พิจารณาวา่วีซา่ให้กบัทางทา่น 

 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี  ้
- ทางสถานทตูจะไมค่ืนคา่ธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แม้วา่จะผา่นหรือไมผ่า่นการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดาํเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบนิที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวซ่ีา ซึง่ตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยื่นวีซา่ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถ้าออกตั๋ว

มาแล้วไม่สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริษัทจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซึง่ตัว๋กรุ๊ปจะไมส่ามรถ REFUND คืนได้  
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวซีา่ ทางโรงแรมจะต้องยดึคา่ห้อง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารไม่ของท่านไม่น่าเชื่อถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกาํหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คําพูดไม่สุภาพ
กับสถานทูต และส่งผลทาํให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิให้ท่าน 



 

 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบใุน รายการเดินทาง  บริษัท
ของสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัว๋
เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายในสว่นนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนัน้ท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% ก่อนที่จะสาํรองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีที่เกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยัจากการลา่ช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  ทําให้ไม่
สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบ ุทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการท่ีจะไมค่ืนคา่ใช้จา่ยใด ๆ ทัง้สิน้ เพราะถือเป็น
เหตสุดุวิสยัทีเ่กิดขึน้โดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไมไ่ด้รับคา่ชดเชยใด ๆ ทัง้สิน้จากทางสายการบิน แตท่างบริษัทฯ จะคงไว้ซึง่
ผลประโยชน์สงูสดุที่ลกูค้าพงึจะได้รับอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้ง
ลว่งหน้า และสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นสดุวิสยั โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัทา่น 
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงของสายการบิน สภาพทาง
การเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีทอ่งเที่ยวที่มีควิยาวจนทําให้โปรแกรมตอ่ไปเสยีหาย แตย่งัคงจะรักษา มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของ
ลกูค้าทกุทา่นไว้เหมือนเดมิ 
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบในสว่นท่ีเป็นทรัพย์สนิสว่นตวั ไมว่า่บางสว่นหรือ ทัง้หมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, ของมีคา่, กระเป๋าเงิน, 
กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น 

 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าอติาล ี
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทวัร์ (ใช้เวลาพิจารณาวซ่ีา 15 วนัทาํการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต) 

1.  หนงัสอืเดินทางที่เหลอือายใุช้งานได้เกิน 6 เดือนขึน้ไป ถ้ามีหนงัสอืเดินทางเลม่เกา่กรุณาแนบมาด้วย ต้องมีหน้าว่างเหลือสาํหรับประทับวี
ซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2X1.5 นิว้ จํานวน 2 รูป (ใช้รูปส ีพืน้ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ อายรูุปไมเ่กิน 6 เดือน เหมือนกนัทัง้ 2  รูป) และกรุณา
เขียนช่ือ-นามสกลุตวับรรจงไว้ด้านหลงัรูป ห้ามใสค่อนแทคเลนส์ หรือ บิ๊กอายในการถา่ยรูป / ห้ามใสเ่คร่ืองประดบัในการถา่ยรูป 

3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร/ สาํเนาใบเปลีย่นช่ือหรือนามสกลุ/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ  
4. สาํเนาบตัรประชาชน  
5. สาํเนาทะเบียนบ้าน 
6. สาํเนาสตูิบตัร (สาํหรับเด็กตํา่กวา่ 20 ปีบริบรูณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุํ่ากวา่ 20 ปีบริบรูณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิม่เติมดงันี ้ 

7.1 เดก็เดินทางกบับคุคลอื่น บิดามารดาต้องทําหนงัสอืแสดงความยินยอมซึง่ออกให้โดยที่วา่การเขตหรืออําเภอเทา่นัน้ และให้ระบวุา่ ยินยอม
ให้เดินทางกบัใคร มคีวามสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พอ่และเมต้่องมาแสดงตวั ณ วนัท่ียื่นวซีา่ด้วย) 



 

 

7.2 เดก็เดินทางกบับิดา มารดาต้องทําหนงัสอืแสดงความยินยอมซึง่ออกให้โดยทีว่า่การเขตหรืออําเภอเทา่นัน้และให้ระบวุา่ มารดายินยอมให้
เดินทางกบับิดา (ระบช่ืุอบิดา)  (แมต้่องมาแสดงตวั ณ วนัท่ียื่นวีซา่ด้วย) 

7.3 เดก็เดินทางกบัมารดา บิดาต้องทําหนงัสอืแสดงความยินยอมซึง่ออกให้โดยทีว่า่การเขตหรืออําเภอเทา่นัน้และให้ระบวุา่ บิดายินยอมให้
เดินทางกบัมารดา (ระบช่ืุอมารดา)  (พอ่ต้องมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซา่ด้วย) 

7.4 กรณีพอ่และแมห่ยา่ร้าง หรือเสยีชีวติ ต้องแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยืนยนั 
7.5 ให้แนบสาํเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม ่(หากไมม่ใีห้แนบสาํเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม)่ 
7.6 เดก็อยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลกัฐานรับรองวา่เดก็อยูภ่ายใต้การปกครองของผู้นัน้ เช่น สาํเนาใบ

หยา่ พร้อมทัง้บนัทกึการหยา่ซึง่แสดงวา่เป็นผู้ รับผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใต้การ
ปกครองของผู้นัน้ เช่น หนงัสอืรับรองบตุรบญุธรรม เป็นต้น พร้อมแนบหลกัฐานของบิดาหรือมารดาหรือผู้ที่เด็กอยูภ่ายใต้การปกครองของผู้
นัน้  

8. หลกัฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเทา่นัน้**จดหมายรับรองการทํางานให้ระบ ุ TO WHOM IT MAY 
CONCERN (ไมต้่องระบสุถานฑตู) ไมต้่องระบวุนัลา และประเทศที่เดินทาง ( ตวัจริงอายไุมเ่กิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนงัสอืจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ ( สาํเนาอายไุมเ่กิน 3 เดือน ) 
8.2 กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มช่ืีอผู้ เป็นเจ้าของร้านค้า ( สาํเนา) 
8.3 กรณีที่เป็นพนกังานบริษัทฯ : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบช่ืุอ-นามสกลุ , ตําแหนง่ , วนั/เดือน/ปีที่เร่ิมทํางาน , เงินเดือน ใน

จดหมายต้องมีหวักระดาษบริษัทและตราประทบับริษัทด้วย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ ( ตวัจริงอายไุมเ่กิน 1 เดือน ) 
8.4 กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนงัสอืรับรองจากหนว่ยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ ( ใสปี่ เป็น ค.ศ. เทา่นนัน้ ห้ามใสปี่เป็น พ.ศ.) ( ตวั
จริงอายไุมเ่กิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถา่ยสาํเนาบตัรข้าราชการบํานาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศกึษา ต้องมีหนงัสอืรับรองจากสถาบนัศกึษานัน้วา่กําลงัศกึษาอยูร่ะบชุัน้ปีที่ศกึษา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ / 

พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศกึษา  ( ตวัจริงอายไุมเ่กิน 1 เดือน ) 
8.7 กรณีเป็นแมค้่า, ทําธุรกิจสว่นตวั, ทําอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทัง้แนบรูปถา่ยสถานท่ีทํางานมา

ด้วย รูปถา่ยอยา่งน้อย 3-5 ใบ   
9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านัน้) 

9.1  สาํเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์เท่านัน้ พร้อมหนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็น
ภาษาองักฤษ **ต้องเป็นบญัชีเดยีวกนัเทา่นัน้**   (กรุณานําสมุดเงนิฝากเล่มจริงมาวนัที่ยื่นวีซ่าด้วย) 

 เงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงินในสมดุบญัชีธนาคาร ต้องมีไมต่ํ่ากวา่ 100,000 บาท ตอ่การยื่นวีซา่ 1 ทา่น และ ต้องมกีารเข้าออกของเงิน
สมํ่าเสมอ ห้ามทําการโอนเงินเข้าไปในครัง้เดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซา่เดด็ขาด!!) 

**ถ้าในสมดุบญัชีธนาคารการเงินไมไ่ด้อพัเดททกุเดือนรบกวนให้ขอสเตทเม้นจากธนาคาร (ขอสเตทเม้นเป็นภาษาไทย)** 
 การปรับสมดุบญัชีธนาคาร ทา่นต้องปรับสมดุถงึเดือนปัจจบุนั และ ถ่ายสาํเนาย้อนหลงั 6 เดือน โดยการปรับยอดสมดุในบญัชี ต้องปรับ
สมดุก่อนวนัท่ีจะยื่นวีซา่ 7 วนั เชน่ทา่นได้คิวยื่นวีซา่วนัท่ี 18 กนัยายน 2557 สาํเนาสมดุบญัชีที่ทา่นต้องใช้ในการยื่นวีซา่ ต้องปรับสมดุ ณ วันท่ี 
12 กนัยายน 2557 หรือ หลงัจากนัน้ หากทา่นปรับสมดุบญัชีกอ่นหน้านัน้ จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลกัฐานทางการเงินไมไ่ด้ สถานฑตูจะขอ
เอกสารเพิม่เติม อยา่งไรก็ตาม ทา่นสามารถสง่เอกสารมาทางบริษัททวัร์ฯ เพื่อเตรียมการลว่งหน้า และ สง่ Fax สมดุบญัชีหน้าสดุท้ายที่ได้ทํา



 

 

การปรับสมดุมาให้ทางบริษัททวัร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซา่ตอ่ไปได้  หรือ ถ่ายเอกสารหน้าที่ปรับสมดุภายใน 7 วนั และถือมา
เพิ่มเติมในวนัท่ียื่นวีซา่ 
 การขอหนงัสอืรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  (ขอเป็นภาษาองักฤษ) ต้องมีอายไุมเ่กิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีได้คิว
ยื่นวีซา่ พร้อมทัง้ต้องระบ ุ จํานวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสอืรับรองด้วย เช่นทา่นได้ควิยื่นวีซา่วนัที่ 18 กนัยายน 2557  หนงัสอืรับรองการเงิน
จากทางธนาคารท่ีใช้ในการยื่นวซีา่ ต้องออกให้ ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2557  หรือ หลงัจากนัน้เทา่นัน้  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบ ุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไมต้่องระบสุถานฑตู) โดยไมต้่องระบวุนั และประเทศที่เดินทาง (ช่ือในหนงัสอืรับรองทางการเงินจากธนาคาร 
(BANK CERTIFICATE)  จะต้องถกูต้องและตรงตามหน้าพาสปอร์ต วนัท่ีขอหนงัสอืรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นําสาํเนาหน้าพาสปอร์ต
ไปด้วย เพื่อไมใ่ห้ผิดพลาดในการออกเอกสาร) 

****** สถานทตูไมรั่บพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ****** 
10.  ในกรณีที่มีผู้ รับรองคา่ใช้จ่าย ต้องมเีอกสารเพิ่มเติมดงันี ้ 

10.1 จดหมายจากผู้ รับรองคา่ใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ – หลกัฐานแสดงความสมัพนัธ์ของผู้ เดินทางกบัผู้ รับรองคา่ใช้จา่ย เช่น 
ทะเบียนบ้าน และต้องเป็นบคุคลในครอบครัวเดยีวกนั (พอ่, แม ่สามารถรับรองคา่ใช้จา่ยให้บตุรได้ / สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรอง
ให้กนัและกนัได้ / (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย, ลงุ, ปา้, น้า, อา ไมส่ามารถรับรองคา่ใช้จ่ายให้หลานได้) 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแล้วไมไ่ด้จดทะเบียน และรับรองคา่ใช้จา่ยกนั ต้องใช้เอกสารดงันี ้
 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด้่วยกนัแตไ่มไ่ด้จดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลกูด้วยกนั ให้ใช้ใบเกิดของลกู  

10.2 กรุณาแนบสาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากตามข้อกําหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวซีา่ 1 ชดุของผู้ รับรองคา่ใช้จา่ย พร้อมทัง้ใน หนงัสอืรับรองทางการ
เงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบช่ืุอผู้ถกูรับรองคา่ใช้จา่ยด้วย 

11. ผู้สงูอายทุี่มีอายเุกินกวา่ 70ปีบริบรูณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทย์วา่สามารถเดินทางได้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซา่ 
12. กรณีผู้ที่กําลงัศกึษาอยูต่า่งประเทศ จะต้องยื่นขอวีซา่อิตาล ีณ ประเทศที่ทา่นกําลงัศกึษาอยู ่ 
 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซา่ที่ได้กลา่วมานี ้เป็นเพียงข้อเบือ้งต้นท่ีทางบริษัทฯ ได้จดัทาํขึน้จากประสบการณ์และระเบียบของสถานทตู 
ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามแตส่ถานการณ์และคณุสมบตัิของลกูค้า 

 
วันที่มายื่นวีซ่ากรุณานําสมุดบญัชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณีมีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนนําเล่มเก่ามาด้วย) 
เอกสารทุกอย่างที่เป็นสาํเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล , สูติบัตร , นําตวัจริงมาวนัที่ยื่นวีซ่าด้วย 

 
***** สาํหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อื่นก่อน สถานทตูจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 

 
 


