
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



กําหนดการเดินทาง   
เดือนมีนาคม :  วันที่ 22 – 29 มี.ค.   

เดือนเมษายน : วันที่ 19 – 26 เม.ย. // 26 เม.ย. – 3 พ.ค. (วันแรงงาน) // 30 เม.ย. – 7 พ.ค. (วันแรงงาน) 

เดือนพฤษภาคม : วันที่ 3 – 10 พ.ค. (วันฉัตรมงคล + วันวิสาขบูชา) 

 
วันแรก กรุงเทพฯ – แฟรงคเฟรต 

17.00 น.   คณะผูเดินทางพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอร Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 

เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง 

20.10 น. Q ออกเดินทางสู แฟรงคเฟรต โดยเที่ยวบินที่ QR 981/QR 069 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา  บริการ
อาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน  

 

วันที่สอง แฟรงคเฟรต  – ลองเรือแมน้ําไรน –  โคโลญ – ดุสเซลดอลฟ  

07.10 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินนครแฟรงคเฟรต หลังจากผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลการกรแลว นําทานเดินทางสู

ตัวเมืองแฟรงคเฟรต เมืองศูนยกลางทางการเงิน การธนาคาร และธุรกิจ ของประเทศเยอรนี  จากนั้นนําทาน

เดินทางไปยังเมือง เซนตกอร เพื่อนําทาน ลองเรือ ชมความสวยงามสองฝากฝงแมน้ําไรน นําทานลงเรือ ณ ทาเรือ

เมืองเซนตกอร  สูที่ทาเรือเมือง บอพพารด ใชเวลาลองเรือประมาณ 1 ชั่วโมง ระหวางทางทานจะไดชม

ทัศนียภาพที่สวยงามของสองฟากฝงแมน้ําไรน ซึ่งจะไมมีสะพานขาม

แมน้ํามาบดบังทัศนียภาพท่ีสวยงามเลยแมแตสะพานเดียว สองฟากฝง

เปนไรองุนสลับปราสาทโบราณเปนระยะหมูบานสวยนารักโบสถวิหาร

ยอดแหลมบางเปนโดมบาง บางชวงปลูกไมดอกไมประดับไวแถวราน

กาแฟริมฝง โรงแรมและรานคา สวยงามหลากสีสัน การลองเรือชมวิวที่

แมน้ําไรน ซึ่งเปน 1 ในแมน้ําที่แปลกที่สุดอีกแหงหนึ่ง โดยแมน้ําจะไหลจากทิศใตขึ้นสูทิศเหนือ จนกระท้ังถึง เมือง

บอพพารด 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารทองถิ่น) 

 นําทานออกเดินทางสูเมืองโคโลญประเทศเยอรมน ี นําทานชมความยิ่งใหญของ มหาวิหารแหงเมืองโคโลญ เปน

วิหารสไตลโกธิค ที่รอดพนจากการถลมระเบิดจากชวงสงครามโลกครั้งที่ 

2 และเมืองโคโลญก็ยังเปนตนกําเนิดของน้ําหอมตระกูล 4711 อีกดวย 

อิสระใหทานเลือกซื้อของที่ระลึกไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูเมือง

ดุสเซลดอลฟ (Dusseldorf) เมืองที่จัดวาเปนเมืองสมัยใหมของประเทศ

เยอรมันน ีแตยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมเอาไวอยางลงตัว 

 ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

  พักคางคืน ณ MERCURE HOTEL DUESSELDORF SUED    หรือเทียบเทา  
 

 

 



 

วันที่สาม    หมูบานกีธูรน – ลองเรือชมหมูบานกีธูรน – สวนเคอเคนฮอฟ  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นนําทานสูหมูบานกีธูรน (GIETHOORN) หมูบานในฝนสุดโรแมนติก หมูบานที่ไมมีรถไมมีถนน ไมมีมลพิษ 

หรือความวุนวายใดๆ มีแตลําคลอง มีสะพานไมทรงสวยเพื่อใชเปน

ทางเดินติดตอกันภายในหมูบานกวา 180 สะพาน ชาวบานที่นี่ใชเรือ

เปนพาหะนะในการเดินทางสัญจรเทานั้น นําทานลองเรือชม

หมูบานกีธูรน (GIETHOORN VILLAGE) หมูบานที่มีผูคนอาศัยอยู

ราวๆ 2,600 คน สวนมากเปนชาวไรที่มีฐานะดี บานแตละหลังมีการ

ออกแบบ และการตกแตงเปนกระทอมสไตลตะวันตกที่แสนนารักอบอุน จนทําใหไดรับการขนานนามวา        

เปนเวนิสแหงเนเธอรแลนด (the Venice of Natherland) ในป 1958 ภาพยนตรตลกชื่อดังของ BEST Haanstra 

อยาง Fanfare ไดใชสถานที่นี้เปนโลเคชั่นหลักในการถายทํา และนั่นก็เหมือนกับเปนการเปดตัวที่ทําใหหมูบานไร

ถนนแหงนี้ กลายเปนที่รูจักในวงกวาง จนมีนักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกพลัดกันมาเยี่ยมชมความสวยงามสุดโร

แมนติกของหมูบานกีธูรน (GIETHOORN VILLAGE) แหงนี้อยางไมขาดสาย 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(อาหารทองถิ่น) 

 จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมือง ลิซเซ เพื่อนําทานเขาชม   ดอกทิวลิป ณ สวนเคอเคนฮอฟ ( จัดเพียงปละ

หนึ่งครั้ง ) สวนดอกไมแหงนี้เปนความคิดริเริ่มของ นายกเทศมนตรีเมืองลิซเซ  ในป 1949 ไดรวมกับสมาคมผู

สงเสริมการปลูกดอกไมประเภทไมหัว ไดเกิดแนวคิดที่จะมีงานแสดง

ไมดอกประจําปแบบกลางแจง โดยทําการจัดใหเหมือนกับการไดชม

สวนจริงๆ และก็ไดเลือกเคอเคนฮอฟแหงนี้เปนที่จัดแสดง สวนเคอ

เคนฮอฟ (Kerkenhof Garden)  เปนสวนสวยที่ผูคนทั่วโลก

ปรารถนาที่จะมาเยือน เปนแหลงปลูกทิวลิปที่ใหญและสําคัญยิ่งของ

ประเทศเนเธอรแลนด เปนสวนที่สวยงามและสะพรั่งไปดวยดอกทิว

ลิป ซึ่งมีมากถึงกวา 7 ลานตนในแตละป รวมทั้งดอกไมอื่นๆ เชน ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ ออก

ดอกบานสะพรั่งอยูดูละลานตา สวนไดถูกออกแบบไวอยางสวยงามในฤดูใบไมผลิของทุกป ระหวางเดือนเมษายนถึง

เดือนพฤษภาคม สวนเคอเคนฮอฟจะเปดใหนักทองเที่ยวไดเขาชมดอกทิวลิปและ ดอกไมแสนสวยนานาพรรณ 

อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการถายรูปภายในสวน 

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

  พักคางคืน ณ BEST WESTERN PLUS AMEDIA AMSTERDAM AIRPORTหรือเทียบเทา  
 

วันที่สี่          ซานส คาน –  หมูบานกังหันลม – ลองเรือหลังคากระจก – อโตเมี่ยม   หนูนอยยืนฉี่ –  กรองดปลาซ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นเดินทางสู หมูบานกังหันลม (Windmill) ซานส ชานส แถบชนบทของฮอลแลนด ชมกังหันลมแบบตาง ๆ   

ซึ่งสรางมาเพื่อใชงานตางกันอาทิเชนใชทดน้ําเขาแปลงนา,ใชเปนโรงเลื่อย, 

โรงสีขาว,  เนเธอรแลนดเคยมีกังหันลมอยู 9,000 หลัง แตปจจุบันเหลือ

แคเพียง 945 หลัง จากนั้นนําทานชมหมูบานชาวดัชทเกาแกดั้งเดิมบาน



หลังเล็กนารักปลูกอยูริมน้ําหนาบานมีแปลงสวนดอกไมนานาชนิดหนาตางประดับดวยผาลูกไมลวดลายตางๆ นํา

ทานแวะชมโรงงานรองเทาไม ที่ผลิตจากไมพลับเพลา ที่เปนอุตสาหกรรมเกาแกมาตั้งแตสมัยโบราณชมวิธีการทํา

รองเทาไมแบบดั้งเดิม ซึ่งเปนรองเทาประจําชาติของชาวฮอลแลนด จากนั้นเดินทางสู กรุงอัมสเธอรดาม เพื่อนํา

ทาน ลองเรือหลังคากระจก ชมกรุงอัมสเตอรดัม ซึ่งตลอดเวลาหลายรอยปที่ผานมา คลองเปนเสนทางคมนาคมที่

สําคัญที่สุดของเมืองนี้ และอัมสเตอรดัมก็มีคลองจํานวนมากที่สุดในโลกดวย (ประมาณ 100 คลอง ยาวรวมกัน 97 

กม.) และมีสะพานขามคลอง 600 สะพาน สถานที่สําคัญนาชมที่สุด

ของอัมสเตอรดัม เกือบทั้งหมดจะอยูริมคลอง รวมทั้งคฤหาสนบานชอง

ของคหบดีเกาแกดวย แมกระทั่งตลาดดอกไมสดของเมืองหลวงแหงนี้ก็

ยังอยูริมคลอง จากนั้นนําทานแวะชมโรงงานเจียรนัยเพชรและอัญมณี 

ซึ่งเปนงานฝมือลือชื่อของเนเธอรแลนดมานานแลว พรอมกันนั้นทาน

จะมีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาเปนกันเองจากโรงงานอีกดวย นําทานเดินชมยาน Dam Square ถายรูป

พระราชวังหลวง จากดานนอก ซึ่งจะเปนยานกลางเมืองและเปนถนนชอปปง ของกรุงอัมสเธอรดาม 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 หลังจากนั้น ออกเดินทางสู กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม จากนั้นนําทานถายรูปคูกับประติมากรรม อโตเมี่ยม 

สัญลักษณของการรวมตัวครั้งแรก ของกลุมประเทศยุโรปเมื่อป ค.ศ. 1959 

ซึ่งถูกสรางขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคในการจัดงานแสดงสินคาโลก โดยสรางเปน

รูปทรงกลมขนาดยักษจํานวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดของประเทศเบลเยี่ยม 

และไดจําลองแบบมาจากอะตอมที่ขยายขนาดขึ้นมา 165 ลานเทา นําทาน

ผานชมอาคารบานเรือนในยุคเกา ๆ สถาปตยกรรมที่ผสมผสานระหวางโกธิคและนีโอ

โกธิค นําทานผานชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริยแหงเบลเยี่ยม  (THE 

ROYAL PALACE) นําทานชม เมเนเกน พิส หนูนอยยืนฉี่ สัญลักษณของบรัสเซล เปน

รูปปนเด็กชายผมหยิก สูงประมาณ 3 ศอก หนาตานารักนาเอ็นดู กําลังปสสาวะ (ซึ่ง

เปนน้ําพุ) นําทานชมอาคารบานเรือนในยุคเกา สถาปตยกรรมผสมระหวางแบบโกธิค

และนีโอโกธิค พรอมทั้งเดินเลนบริเวณ กรองดปลาซ หรือจัตุรัสกลางเมืองบรัสเซล ที่

ไดรับการยกยองวาเปนจัตุรัสที่สวยงามและมีเสนหที่สุดแหงหนึ่งในยุโรป ชม

สถาปตยกรรมอันงดงามของอาคารบานเรือน ซึ่งกอสรางดวยสถาปตยกรรม

บารอกที่งามสงา และอาคารที่เดนที่สุดคือศาลากลาง ซึ่งเปนอาคารที่ใหญ

ที่สุดในกรองดปลาซ พึ่งผานการบูรณะใหสวยงามยิ่งขึ้น เปนศิลปะแบบโกธิค

มีรูปปนตามจั่วตาง ๆ สวยงามมาก   

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารทองถิ่น)  

  พักคางคืน ณ RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรือเทียบเทา  
 

 

 

 



วันที่หา       ลักเซมเบิรก  –  ปารีส  –  ประตูชัย    – พิเศษกับเมนู หอยเอสคาโก 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นนําทานออกเดินทางสู รัฐลักเซมเบิรก เปนนครรัฐ มีประวัติความเปนมายอนหลังมากกวา 1,000 ป เมื่อ

ป พ.ศ. 1506 เคานทซิเอกฟลดแหงลักเซมเบิรก เคานทแหงอารเดนเนส และผูกอตั้งราชวงศลักเซมเบิรกสราง

ปราสาทในบริเวณเมืองหลวงของลักเซมเบิรกในปจจุบันซึ่งกลายเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญในสมัยนั้นเนื่องจากเปน

บริเวณที่มีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบหลายชั้นเปนที่รูกันทั่วไปในนาม “ยิบรอลตราทางเหนือ” (The Gibraltar 

of the North) ในชวงปลายยุคกลางจนถึงศตวรรษที่ 15 ราชวงศลักเซมเบิรกมีความรุงเรืองมาก กษัตริยหลาย

พระองคในยุโรปสืบเชื้อสายมาจากราชวงศนี้ อาทิ จักรพรรดิปกครองเยอรมนี 4 พระองค กษัตริยปกครองโบฮีเมีย 

4 พระองค และกษัตริยปกครองฮังการี 1 พระองค กษัตริยที่มี

ชื่อเสียงของลักเซมเบิรก ในยุคนั้น ไดแก สมเด็จพระจักรพรรดิ

ไฮนริคที่ 7 แหงโรมันอันศักดิ์สิทธิ์,พระเจาจอหนแหงโบฮีเมียและดยุ

กแวนเซลอสที่ 1 แหงลักเซมเบิรก จากนั้นก็ตกอยูภายใตอํานาจ

เบอรกันดีในปพ.ศ. 2010 นําทานเดินเทียวชมเมืองลักแซมเบิรก ซึ่ง

เปนเมืองเล็กๆ นําทานชมดานหนาของพระราชวัง ของ แกนดดยุค 

ซึ่งสรางตั้งแตสมัย ศตวรรษ ที่ 18 ชมวิหารโนรทเธอดาม ชมจตุรัส PLACE D’ ARMES จากนั้นอิสระใหทาน 

เลือกซ้ือสินคาของที่ระลึก สินคาแบรนดเนม ไดท่ีถนน Grand Rue 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองปารีส จนกระท่ังถึงกรุงปารีส  เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยุบนแมน้ําแซนน 

บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแควน อีล-เดอ-ฟรองซ จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2000 ป เมือง

ปารีส มหานครซึ่งไดรับการกลาวขานวาเปนเมืองหลวงดานแฟชั่นจากนั้นนําทานไปชมประตูชัย สัญลักษณแหงชัย

ชนะของนโปเลียน กอนนั่งรถผานชมสองฟากฝง ถนนชองปเซลิเซ ตนแบบถนนราชดําเนินของไทย ซึ่งเต็มไปดวย

คาเฟและรานคาขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอรชื่อกองโลก 

ค่ํา    รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโกอบเนย ,ทานสามารถเลือก สเตกสไตลฝรั่งเศส 

1 อยาง อาทเินื้อวัว/เปดอบซอส/ปลา/แกะ  พรอมจิบไวนฝรั่งเศส ตบทายดวยของหวาน) 

 

                     พักคางคืน ณ Mercure Paris Velizy เทียบเทา  
 

 

 

 



วันที่หก        แวรซายส  – ลองเรือแมน้ําแซนน   –  หอไอเฟล    – พีระมิตแกว พิพิธภัณฑลูฟวร 

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  นําทานเดินทางไปยัง แวรซายส อดีตเมืองหลวงและศูนยกลาง

การเมืองการปกครองในสมัยพระเจาหลุยสที่ 14 อยูหางจากปารีสไป

ทางตะวันตกเฉียงใต ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร นําทานเขาชม 

พระราชวังแวรซายส (มีไกดทองถิ่นบรรยาย ในแตละหองขอมูล

แนนปก ที่สําคัญเที่ยวแบบ VIP ไมมีตอคิว) พระราชวังที่ถูกสราง

ขึ้นมาเพื่อใหใหญที่สุดในปฐพี ชมความอลังการของพระราชวังซึ่งไดรับการตกแตงไวอยางหรูหราวิจิตรบรรจง ชม

ความงดงามของหองตางๆ อาทิเชน หองอพอลโล, หองนโปเลียน หองบรรทมของราชินี, หองโถงกระจกทองพระ

โรง, หองสงครามและสันติภาพ รวมถึงเรื่องราวและความเปนมาของอดีตอันยิ่งใหญของพระราชวังแหงนี้ จากนั้น

อิสระใหทานไดชมและถายรูปเปนที่ระลึกบริเวณอุทยานอันรมรื่นและหลากหลายดวยพันธุไมดอกไมประดับสีสัน

สวยงาม สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสู นครปารีส นครหลวงของฝรั่งเศส ศูนยกลางแหงแฟชั่นชั้นนําของโลก 

ตั้งอยูริมสองฝงของแมน้ําแซน  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสู ทาเรือบาตามูซ เพื่อลองเรือแมน้ําแซนน ชมวิวทิวทัศนกันบนดาดฟาเรือชื่นชมความงามของ

ทัศนียภาพของนครปารีส ชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝงของ

แมน้ําแซน โบราณสถาน และอาคารที่เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอ

เนสซองส ควรคาแกการอนุรักษตลอดทางทานจะไดความประทับใจ

กับความสวยงามของทัศนยีภาพท่ีรวมกันสรรสรางใหนครปารีสไดชื่อ

วาเปนนครที่มีความงดงามที่สุดแหงหนึ่งของโลก อาทิเชน สะพานอ

เล็กซานเดอร, ศาลาวาการ, จัตุรัสคองคอรด, โรงกษาปณ, เกาะอิลเดอลาซิเต ศูนยกลางเมืองแหงแรก สถาน

ที่ตั้ง มหาวิหารนอเตรอดาม หรือโบสถนอเตรอดาม สรางดวยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับตกแตงดวยกระจกสีอยาง

งดงามซ่ึงในอดีตเคยใชเปนสถานที่สําหรับพิธรีาชาภิเษกนะโปเลียนขึน้ครองราชย มีอายุเกาแกกวา 800 ปและทําให

ใหปารีสโดดเดนเปนมหานครที่งดงามแหงหนึ่งของโลกงดงามที่สุดแหงหนึ่งของโลก(ในกรณีที่น้ําในแมน้ําแซนขึ้นสูง

กวาปกติหรือมเีหตุการณสุดวิสัย เชน การนัดหยุดงาน เปนตน รายการลองแมน้ําแซนอาจจะไมสามารถดําเนินการ

ได) ผานชม จัตุรัสคองคอรด สถานที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งในหนา

ประวัติศาสตรของฝรัง่เศสและยุโรป เปนลานประหารที่ตั้งกิโยตินซึ่งครา

ชีวิตผูคนนับพันในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสป ค.ศ. 1789  นําทานถายภาพกับ หอ

ไอเฟล สัญลักษณของนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต กันอยางจุใจ

จากนั้น นําทานเดินทางสู รานปลอดภาษ ี เพื่อใหทานไดเลือกซื้อสินคา

ตางๆ มากมาย อาทิเชน เครื่องสําอาง, น้ําหอม, เครื่องประดับ, กระเปา

หนัง และเครื่องหนังอืน่ๆ รวมทั้งเสื้อผา BRAND  NAME จากฝรั่งเศส  ใหทานถายรูป พีระมิตแกว พิพิธภัณฑ

ลูฟวร 

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

   พักคางคืน ณMERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเทา 

 



วันที่เจ็ด      มงมารต  –  ชอปปงแกลลารี่ ลาฟาแยตต   –  กรุงเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู มงมารต บริเวณนี้เปนเนินเขาเตี้ยๆ โดยมี  มหาวิหารซา

เกรเกอร ตั้งเดนเปนสงาอยูเนินเขา ชาวปารีสเขาถือวาเปนสัญลักษณสําคัญ

ชิ้นหนึ่งซึ่งเชิดหนาชูตาใหแกปารีสเทาเทียมกับหอไอเฟล ประตูชัยและมหา

วิหารนอเตรอดาม มหาวิหารซาเกรเกอร สรางขึ้นดวยหินออนทั้งหลัง ตรง

กลางมียอดโดมสูงใหญ สวนที่ต่ําลงมาก็มีโดมบริวารขนาดกลางและขนาดเล็กลอมรอบอยู โดมประธานตรงกลางมี

ความสูงไมนอยกวา 80 เมตร บริเวณนี้สามารถมองเห็นนครปารีสในมุมมกวาง 

เที่ยง อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวก และใหเวลากับการชอปปงสินคาตางๆ ไดอยางเต็มที่  
 

บาย      ใหทานช็อปปงสินคาที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายในหางสรรพสินคาชื่อดัง แกลลารี่ ลาฟาแยตต ซึ่งมีสินคาแบรนด

เนมทุกยี่หอรวมถึง Louise Vuitton ทานที่ไมมีความประสงคช็อปปงสามารถเดนิชมความงามของบานเมืองและโรง

ละครโอเปรา ที่เกาแกสวยงามเพราะยานช็อปปงอยูกลางเมืองมอีาคารบานเรือนสวยงามมากไดเวลาอันสมควรนํา

ทานออกเดินทางสูสนามบินชารลเดอรโกล เพื่อทําการเช็คอิน และทํา TAX REFUND  

21.40 น.    Q ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 038 / QR 832 แวะเปลี่ยนเครื่องทีส่นามบินโดฮา      

 
วันที่แปด       กรุงเทพฯ 

19.00 น. คณะเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

ขอบคุณทานที่ใชบริการ 

 เยอรมนี เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม ลักเซมเบิรก 

ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดย QATAR AIRWAYS 

อัตราคาบริการ 
ผูใหญ 

(พักหองคู) 

พักเดี่ยว 

จายเพิ่ม 

วันที่ 22 – 29 มี.ค.   58,888 10,000 

วันที่ 19 – 26 เม.ย. 63,555 10,000 

วันที่ 26 เม.ย. – 3 พ.ค. (วันแรงงาน) 63,555 10,000 

วันที่ 30 เม.ย. – 7 พ.ค. (วันแรงงาน) 63,555 10,000 

วันที่ 3 – 10 พ.ค. (วันฉตัรมงคล + วันวิสาขบูชา) 63,555 10,000 

** ราคาดังกลาวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษนี้ํามันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม ** 

 ** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุมากกวา 6 ปขึ้นไป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวรเปนการตกแตงเพื่อการโฆษณาเทานั้น ** 

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผูรวม      เดินทางนอยกวา 20 ทาน*** 



สําหรับทานที่เปนมุสลิม ,  ทานมังสวิรัต ิ , ไมทานหมู  , ไมทานเนื้อ , ไมทานไก , ไมทานปลา 

โปรดแจงลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห 

 

* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ทานจะตองแจงลวงหนากอนทําการยื่นวีซา ซึ่งจะมีคาใชจายแตกตาง และตองมีคาใชจายใน

การเลื่อนตั๋ว และเอกสารเพิ่มเติม เชนเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมท่ีอยูตอ  

*** หมายเหตุขอสําคัญที่ทานควรทราบ *** 

1.) ในการยื่นวีซา ทางบรษิัท จะทําการนัดหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเปนผูกําหนดวันและเวลาใหเขาไปยื่นวีซา เปนการ

ยื่นวีซาแบบกรุปเทานั้น(ปกติสถานทูตจะใหเขาไปยื่นวีซา 15 วันกอนเดินทาง)  ซึ่งอัตราคาใชจายรวมอยูในรายการทัวรแลว 

2)  ในกรณีที่ทานไมสามารถมายื่นวีซาตามวันที่บริษัทแจงไว ทําใหวันยื่นวีซาเหลือนอยกวา 15 วันกอนการเดินทาง ทาน

จะตองจายเงินคาวีซาเพิ่มทานละ 2,600 บาท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจํานวนนี้ ทานสามารถจายเงินที่ตัวแทน

ยื่นวีซาดวยตัวทานเองในวันที่ทานยื่นวีซา  

 

*** กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวรและเงื่อนไขตางๆของบริษัท เมือ่ทานไดชําระเงินมัดจํางวดแรกแลว 

ทางบริษัทถือวาทานไดรับทราบและยอมรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทเปนที่เรียบรอยแลว *** 

 

อัตรานี้รวม 

1) คาตั๋วเครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไปและกลับพรอมคณะ (น้ําหนักกระเปาใบใหญทานละ 30 

กิโลกรัม / กระเปาถอืข้ึนเครื่องทานละ 7 กิโลกรัม) 

2)    คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3)    คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง (กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 

12 ชั่วโมง/วัน) 

4) คา COACH TAX และคาภาษีผานเขาเมอืงตางๆ  

5)    คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพรอมอาหารเชาหรือเทียบเทา (โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวัน

เขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล งานแฟร หรือการประชุมตางๆ อันเปนผลทําใหตองมีการเปลี่ยนยายเมือง โดยทาง

บริษัทฯ จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ) 

6)    คาอาหารเลิศรสทุกมือ้ท่ีระบุตามรายการ 

7)    คาบัตรเขาชมสถานทีแ่ละการแสดงทุกแหงท่ีระบุตามรายการ 

8)    คาวีซาทองเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมยื่นวีซาให ไมวาวีซาจะผานหรือไม) 

9)    คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ 

10)  คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) เทานั้น ทานใดตองการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดตอบริษัททัวร 

 

อัตรานี้ไมรวม 

1)    ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

2)    คาใชจายสวนตัวอื่น ๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพเิศษ ฯลฯ 



3)    คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ  

4)    คาน้ําหนักสวนที่เกนิ 30 กิโลกรัม  และมจีํานวนมากกวา 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)  

5) คาทิปหัวหนาทัวร 16 ยูโรตอทาน 

6)  คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ทานละ 12 ยูโร) 

 

เงื่อนไขการสํารองท่ีนั่ง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย  50 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทีหรือกอน

การเดินทางไมนอยกวา 15 วันไมวาผลของวีซาจะออกหรือไมออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย

อัตโนมัต ิ

 การยกเลิกตองแจงลวงหนา 50 วันกอนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินงวดแรก (ทานละ30,000 

บาท )  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจําเปนตองขอหัก 50 % ของราคาทัวร 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจําเปนตองขอหัก 80 % ของราคาทัวร 

 กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน  10 วัน เนื่องจากมีคาใชจายในการดําเนินการที่ไดชําระไปแลวจํานวนมาก 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 15 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,

ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

 ในการยื่นวีซา ทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรน

ลายนิ้วมือ โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

 เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทาน

ที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ 

เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น 

มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกิดขึ้น

ดังตอไปนี้ 

- ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใด ๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

- คาธรรมเนียมวีซา คาดําเนินการและ คาบริการ 4,500 บาท 

- คาตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋ว

เครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวไมสามรถ REFUND ไดเนื่องจากบริษัทจองตั๋วเปนตั๋วกรุปซึ่งตั๋วกรุปจะไมสามรถ REFUND คืนได  

- คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% 

ในทันที  

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดคาใชจายทั้งหมด 100% 

ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 



 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแตทานไมสงเอกสารตามที่ขอมาใหทางบริษัท / เอกสารของทานไมนาเชื่อถือ / 

มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไมทันเวลานัดหมายตามท่ีสถานทูตกําหนด (มาสาย) / ไมรับโทรศัพทสถานทูต / การใช

คําพูดไมสุภาพกับสถานทูต และสงผลทําใหวีซาไมผานการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินให

ทาน 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษัทระบุใน 

รายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และ

จะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายใน

สวนนี้ เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุปคอนเฟรม 100% 

กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   

1. กรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจากการลาชา (ดีเลย) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการกอจลาจล ภัยธรรมชาติ   รถ

ติด  ทําใหไมสามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมไดครบถวนตามโปรแกรมทัวรที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไมคืน

คาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเปนเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไมไดรับคาชดเชยใด ๆ 

ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แตทางบริษัทฯ จะคงไวซึ่งผลประโยชนสูงสุดที่ลูกคาพึงจะไดรับอยางเต็มความสามารถ 

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการไดตามความเหมาะสมโดย

ไมตองแจงลวงหนา และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจําเปนสุดวิสัย โดยจะพยายามใหเกิด

ประโยชนสูงสุดกับทาน 

3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอยางตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการ

บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ทองเที่ยวที่มีคิวยาวจนทําใหโปรแกรมตอไปเสียหาย แตยังคงจะรักษา มาตรฐาน

การบริการ และประโยชนของลูกคาทุกทานไวเหมือนเดิม 

4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบในสวนที่เปนทรัพยสินสวนตัว ไมวาบางสวนหรือ ทั้งหมด อาทิเชน พาสปอรต, 

ของมีคา, กระเปาเงิน, กระเปาเดินทาง เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



เอกสารประกอบการขอวีซาฝรั่งเศส 

เอกสารประกอบการขอวีซาทัวร (ใชเวลาพิจารณาวีซา 15 วันทําการ และตองมาแสดงตนที่สถานฑูต) 

1.  หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไดเกิน 6 เดือนขึ้นไป ถามีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย ตองมีหนาวางเหลือ

สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา 

2. รูปถายปจจุบันหนาตรง จํานวน 2 รูป (ใชรูปสี พื้นฉากหลังสีขาวเทานั้น อายุรูปไมเกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2  รูป) 

รูปถายวีซาฝรั่งเศส 

รูปถายวีซาสําหรับการยื่นขอวีซามีเงื่อนไขดังนี ้

1.สีพื้นหลังสีขาว 

2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรูปหนาจากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรูปหนาเทากับรูปหนาในพาสปอรต) 

3.ถายจากดานหนาโดยไมสวมใสสิ่งตางๆบนใบหนาหรือศีรษะ 

4.ภาพถายลาสุดที่เหมือนตัวจริง 

โปรดทราบวา รูปถายยื่นวีซา จะตองมีลักษณะถูกตองตามมาตรฐานของ ICAO (องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ) ตู

ถายรูปมาตรฐาน ICAO เปดใหบริการแกทานอยูที่ภายในศูนย TLScontact. 

ตารางดานลางแสดงถึงตัวอยางภาพถายที่ไมไดมาตรฐาน โดยมีเครื่องหมาย "✗" และเครื่องหมาย "✓", สําหรับภาพถายที่ได

มาตรฐาน ซึ่งเปนขอกําหนดของการยื่นขอวีซาเชงเกน 

คุณภาพของภาพถาย 

 

 

 

 

 

 

                                                      ใกลเกินไป                       ไกลเกินไป                                ดี 

ภาพถายจะตองครอบคลุมถึงศรีษะ และดานบนของหัวไหล เพื่อสามารถเห็นใบหนา ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความ

ชัดเจนภาพถายจะตองชัดเจน และคุณภาพคมชัด โดยไมมีรอยเปอนของหมึกหรือน้ํามัน 

ภาพถายจะตองหันหนาตรง และมีสีผิวที่เปนธรรมชาติ 

หามใสคอนแทคเลนส หรือ บิ๊กอายในการถายรูป / หามใสเครื่องประดับในการถายรูป 

3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัตร/ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณี

อื่น ๆ  

4. สําเนาบัตรประชาชน  

5. สําเนาทะเบียนบาน 

6. สําเนาสูติบัตร (สําหรับเด็กต่ํากวา 20 ปบริบูรณ)  

7. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ: เดินทางตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้ 

7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้น และ

ใหระบุวา ยินยอมใหเดินทางกับใคร มีความสัมพันธอยางไรกบัครอบครัว (พอและแมตองมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซาดวย) 



7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา 

มารดายินยอมใหเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  (แมตองมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซาดวย) 

7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา 

บิดายินยอมใหเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)  (พอตองมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซาดวย) 

7.4 กรณีพอและแมหยาราง หรือเสียชีวิต ตองแนบใบหยา หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเปนการยืนยัน 

7.5 ใหแนบสําเนาพาสปอรตของพอ และ แม (หากไมมีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของพอและแม) 

7.6 เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น 

เชน สําเนาใบหยา พรอมทั้งบันทึกการหยาซึ่งแสดงวาเปนผูรับผิดชอบเด็ก เด็กอยูในความปกครองของผูอื่น จะตองมี

หลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น เชน หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เปนตน พรอมแนบหลักฐานของ

บิดาหรือมารดาหรือผูที่เด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น  

8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเทานั้น **จดหมายรับรองการทํางานให

ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานทูต) ไมตองระบุวันลา และประเทศที่เดินทาง ( ตัวจริงอายุไมเกิน 

1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ: ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ (สําเนาอายุไมเกิน 3 เดือน) 

8.2 กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา: ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเปนเจาของรานคา ( สําเนา) 

8.3 กรณีที่เปนพนักงานบริษัทฯ : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุชื่อ-นามสกุล , ตําแหนง , วัน/เดือน/ปที่เริ่ม

ทํางาน , เงินเดือน ในจดหมายตองมีหัวกระดาษบริษัทและตราประทับบริษัทดวย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น ( ตัวจริง

อายุไมเกิน 1 เดือน ) 

8.4 กรณีท่ีเปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น ( ใสป เปน ค.ศ. เทานนั้น หามใส

ปเปน พ.ศ.) ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน ) 

8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 

8.6 กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นวากําลังศึกษาอยูระบุชั้นปที่ศึกษา พิมพเปน

ภาษาอังกฤษเทานั้น / พรอมสําเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา  ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน ) 

8.7 กรณีเปนแมคา, ทําธุรกิจสวนตัว, ทําอาชีพอิสระ ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง เปนภาษาอังกฤษ พรอมทั้งแนบรูปถาย

สถานที่ทํางานมาดวย รูปถายอยางนอย 3-5 ใบ   

9.  หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพยเทานั้น) ใชสเตทเมนท (Statement) ยอนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคาร พรอมนํา

เลมจริงมาแสดงวันที่ยื่นวีซา 

 เงินฝากออมทรัพย (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ตองมีไมต่ํากวา 100,000 บาท ตอการยื่นวีซา 1 ทาน และ ตองมีการเขา

ออกของเงินสม่ําเสมอ หามทําการโอนเงินเขาไปในครั้งเดียวเปนยอดใหญกอนการยื่นวีซาเด็ดขาด!!) 

****** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีฝากประจํา และ บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ****** 

10.  ในกรณีท่ีมีผูรับรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้ 

10.1 จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับผูรับรอง

คาใชจาย เชน ทะเบียนบาน และตองเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบุตรได / สามี 

ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได / (ปู, ยา, ตา, ยาย ไมสามารถรับรองคาใชจายใหหลานได)- กรณีเปน

สามีภรรยากันแลวไมไดจดทะเบียน และรับรองคาใชจายกัน ตองใชเอกสารดังนี้ 

 เขียนจดหมาย declare เปนภาษาอังกฤษ มาวาอยูดวยกันแตไมไดจดทะเบียนกัน 



กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 

�.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั�น 

�. การขีดเขียนหรือประทบัเครื�องหมายอื�นใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางชาํรุด ”ประเทศต่างๆ หรือถูก Blacklist หา้มเขา้ประเทศ

นั�นอีก 

 กรณีมีลูกดวยกัน ใหใชใบเกิดของลูก  

 กรณีไมมีลูกดวยกัน ใหใชทะเบียนบานทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบานของทั้งสองตองอยูบานเดียวกัน 

10.2 กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ 9 ที่จะใชยื่นวีซา 1 ชุดของผูรับรองคาใชจาย  

10.3 ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ไดคิวยื่นวีซา 

พรอมทั้งตองระบุ จํานวนเงินเปนตัวเลขลงในหนังสือรับรองดวย เชนทานไดคิวยื่นวีซาวันที่ 18 กันยายน 2557  หนังสือ

รับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใชในการยื่นวีซา ตองออกให ณ วันที่ 4 กันยายน 2557  หรือ หลังจากนั้น

เทานั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) โดยไมตองระบุวัน 

และประเทศท่ีเดินทาง (ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตองถูกตองและตรงตาม

หนาพาสปอรต วันที่ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหนําสําเนาหนาพาสปอรตไปดวย เพื่อไมใหผิดพลาดใน

การออกเอกสาร) 

11. ผูสูงอายุที่มีอายุเกินกวา 70 ปบริบูรณกรุณาแนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางไดเพื่อเปนเอกสารประกอบการยื่นวีซา 

12. กรณีผูที่กําลังศึกษาอยูตางประเทศ จะตองยื่นขอวีซาอิตาลี ณ ประเทศที่ทานกําลังศึกษาอยู  

*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและ

ระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามแตสถานการณและคุณสมบัติของลูกคา 

***** สําหรับคนที่จะใชเลมไปที่อื่นกอน สถานทูตจะไมใหดึงเลมไมวากรณีใด ๆ ***** 
 

กรมการกงสุลไดแจงเตือนวา : 

1.ในหนังสือเดินทางตองมีเพียงตราประทับของทางราชการเทานั้น 

2. การขีดเขียนหรือประทับเครื่องหมายอื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือวา “ หนังสือเดินทางชํารุด ” อาจถูกปฏิเสธเขาประเทศ

ตางๆ หรือถูก Blacklist หามเขาประเทศนั้นอีก 

 

 


