
 

 

 
 

 

 

 

  

          

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง       
เดือนกุมภาพันธ : 9 – 16 ก.พ. (ชดเชยวันมาฆบูชา)  

เดือนมีนาคม : 15 – 22 มี.ค. 
เดือนเมษายน : 27 เม.ย. – 4 พ.ค. (วันแรงงาน) 



วันแรก กรุงเทพฯ – มิวนิค 

17.00 น. พรอมกัน ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร P ประตู 7-8 สายการบิน 

กาตาร แอรเวยส (QR) พบกับเจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ

ในการเดินทาง 

19.35 น. ออกเดินทางสู เมืองมิวนิค โดยเที่ยวบินที ่QR833 / QR059 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร 

วันที่สอง มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพาซ – ซาลสเบิรก – สวนมิราเบล – บานโมสารท  (ออสเตรีย) 

06.40 น.   เดินทางถึง เมืองมิวนิค หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสู ใจกลางนครมิวนิค เปนเมืองที่ใหญ

เปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหนึ่งในเมืองมั่งคั่ง

ที่สุดของยุโรปเมืองตั้งอยูบนแมน้ําอีซาร เหนือเทือกเขาแอลป )  นําทานชม จัตุรัสมา

เรียนพาซ ยานใจกลางเมืองเกาของมิวนิค ที่ตั้งของศาลาวาการเมืองเกาที่งดงามดวย

ศิลปะโกธิค และวิหารแมพระ โบสถใหญที่มีโดมเปนรูปทรงคลายหัวหอมใหญ อิสระให

ทานไดเลือกซ้ือสินคา ณ ยานถนนคนเดิน ซึ่งจะมีหางสรรพสินคามากมายหลายแหง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 1) 

บาย  จากนั้นนําทานออกเดินทางไปยังเมือง ซาลสเบิรก เปนเมืองที่ใหญที่สุดลําดับที่ 4 ในประเทศออสเตรีย และเปนเมือง

หลวงของรัฐซาลซเบิรก เมืองเกาของซาลทซบูกรกและสถาปตยกรรมบารอกเปน

หนึ่งในใจกลางเมืองที่ถูกดูแลรักษาอยางดีท่ีสุดในกลุมประเทศที่พูดภาษาเยอรมัน

ดวยกัน และไดรับการยูเนสโกขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลก ในป พ.ศ.2540 ซาลซ

เบิรกเปนที่จดจํากันในฐานะที่ตั้งอยูบนเทือกเขาแอลป เมืองแหงมนเสนหของ

เสียงดนตรี และเปนบานเกิดของศิลปนเอก ของโลก โวฟกัง อมาดิอุส โมสารท ถึง

ซาลสเบิรกใหทานไดถายรูปภายใน สวนมิราเบล ที่เคยใชเปนที่ถายทําภาพยนตร

เรื่อง The Sound of  Music จากนั้นนําทานเดินขามสะพานขามแมน้ําซาลซาค ไปยังยานถนนคนเดิน นําทานไป

ถายรูปบานโมสารท จากดานนอก จากนั้นใหทานอิสระเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกของฝาก    

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 2) 

 พักคางคืน ณ Arena City Hotel หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 1) 

 

วันที่สาม  ฮัลลทัทท – อินสบรุค – วังหลังคาทองคํา – ฟุสเซน  (เยอรมัน) 

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

จากนั้นทานเดินทางสู เมืองฮัลลทัทท เมืองไดชื่อวาตั้งอยูริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนไดรับการขึ้นทะเบียนเปน

มรดกโลก  ฮัลลทัทท เปนเมืองทองเที่ยวเล็กๆ ที่ตั้งอยูทางฝงตะวันตกเฉียงใต

ของทะเลสาบฮัลลทัทท (Lake Hallstatt) หรือ ฮัลลชตัททเทอรซี (Hallstatter 

See) ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซคัมเมอรกุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทาง

ประวัติศาสตรที่สําคัญมากแหงหนึ่งของประเทศออสเตรีย อิสระใหทานเดินชม

บรรยากาศตามอัธยาศัย หรือทานสามารถเขาไปพิสูจนความกลาที่ ไบนเอาส 

หรือ โบนเฮาส ซึ่งเปนอาคารขนาดเล็กที่แยกตัวออกจากคริสตจักรภายในเปนที่เก็บหัวกะโหลกมากกวา 1,200 กะโหลก

สวนใหญเปนคนที่เสียชีวิตในศตวรรษที่ 18-19 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  พิเศษสุดกับ เมนูปลาเทรา (มื้อท่ี 4) 



บาย นําทานเดินทางสู เมืองอินสบรุค ประเทศออสเตรีย เปนเมืองหลวงของรัฐทิโรล ซึ่งอยูทางตะวันตกของประเทศ

ออสเตรีย ตั้งอยูบนที่ราบลุมแมน้ําอินน กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป เดิมเปนเมืองตากอากาศของจักรพรรดิแม็กซิมิ

เลียนแหงราชวงศฮอฟบวรก เพราะอากาศดีมากผูที่เขามาปกครองจักรวรรดิออสเตรียตางก็ตองติดใจมาพักผอนในเมือง

แหงนี้ ไมวาจะเปน พระนางมาเรีย เทเรเซีย ผูยิ่งใหญ หรือแมแตนโปเลียน โบนาปารต ระหวางทางพักผอนตาม

อัธยาศัยเพลิดเพลินกับทิวทัศนของสองขางทางจากนั้นนําทานชมความรมรื่นของสวนสาธารณะฮอฟการเดน  ถายรูป

กับ วังหลังคาทองคํา เปนสัญลักษณสําคัญของเมืองอินสบรุค ซึ่งตั้งอยูในเขต

เมืองเกา สรางขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในชวงตนศตวรรษที่ 15 

สําหรับเปนที่ประทับของผูปกครองแควนทิโรล ตอมาจักรพรรดิ Maximilian 

ทรงปรับเปลี่ยนโกลเดนรูฟใหเปนสไตลโกธิคผสมบารอก และไดทรงตกแตง

สวนของหลังคาที่ยื่นออกมาจากระเบียงดวยทองคําแท จํานวน 2,738 แผน 

เพื่อใชเปนที่ทอดพระเนตรเทศกาลตางๆ ที่จัดขึ้นบริเวณจัตุรัสดานหนาที่ประทับ ปจจุบันโกลเดนรูฟกลายเปนสํานักงาน

การประชุมอัลไพนนานาชาติ เสาสูงอนาซอล จากนั้นใหทานไดชอปปง เครื่องแกวคริสตัล ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังสุดของ

ออสเตรีย ใหทานถายรูปบริเวณ River Innไดเวลานัดหมายนําคณะออกเดินทางสู เมืองฟุสเซน ปลายสุดของเสนทาง

ถนนสายโรแมนติกอันโดงดังของประเทศเยอรมนี Romantic Road เปนหนึ่งในเสนทางยอดนิยม ในประเทศเยอรมัน 

อยูในแควนบาวาเรีย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) 

 พักคางคืน ณ Euro Park Hotel  หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 2) 

 

วันที่สี ่ โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน – อินเทอรลาเคน (สวิตเซอรแลนด) 

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) 

นําทานเดินทางสูนําทานเดินทางสู เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau)เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขต

ชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ผานเสนทางสายที่มีทิวทัศนอันสุดแสนโรแมนติก ทามกลางธรรมชาติของ

เขาสูง นําทานเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) โดย

รถบัสเล็ก ( หากชวงที่หิมะตกหนักรถบัสจะหยุดใหบริการแกนักทองเที่ยว เนื่องดวยเพื่อความปลอดภัยทางบริษัทฯ 

จะนําคณะเดินขึ้น-ลง ปราสาท เนื่องจากเวลาหิมะตกทางจะลื่นและ

อันตราย ) นําเขาชมตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด ซึ่ง

ปราสาทนอยชวานสไตน ตั้งตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย 

ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 2 หรือ เจาชายหงสขาว  พระเจาลุด

วิกทรงเปนบุคคลที่มีลักษณะนิสัยที่ลึกลับเปนปริศนา (eccentric) และผูที่

สิ้นพระชนมในสถานะการณท่ีคอนขางมีเงื่อนงํา สุขภาพจิตของพระองคใน

บั้นปลายอาจจะไมปกติแตก็ไมมีหลักฐานทางการแพทยที่เปนที่ยืนยันไดแนนอน แตสิ่งที่ทรงทิ้งไวเปนมรดกแกชนรุน

หลังคืองานทางสถาปตยกรรมที่ทรงกอสรางที่รวมทั้งวังและปราสาทใหญโตที่ทั้งหรูหราโออาและเต็มไปดวยจินตนาการ

ราวเทพนิยายหลายแหง รวมทั้งปราสาทนอยชวานชไตนซึ่งเปนปราสาทที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันทั่วโลก และทรงเปนผู

อุปถัมภริชารด วากเนอร คีตกวีและนักเขียนดนตรีโอเปราคนสําคัญของเยอรมนชีมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่

ไดรับการตกแตงอยางงดงาม โดยการออกแบบของ คริสเตียน แยงค  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 7) 



บาย นําทานเดินทางโดยรถโคช สู เมืองอินเทอรลาเคน เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอรลันด ประเทศสวิสเซอรแลนดเมือง

ตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 2 แหงกลางเมือง ตั้งอยูระหวางทะเลสาบสองแหงคือ Thunersee และ 

Brienzersee ทามกลางเทือกเขานอยใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬกิาดอกไม , 

สถานคาสิโน ฯลฯ ใหทานเดินเลนพักผอน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุงหญากวางกลางเมือง มีสวนดอกไมเล็กๆ 

นารักสรางสีสันใหตัวเมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกวา 100 ปที่งดงามดวยสถาปตยกรรมที่โดดเดน และยังเปน

คาสิโนของเมืองอีกดวย ใหทาน ชอปปงนาฬิกาสวิสฯ   อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เปนตน 

หรือเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกเชน มีดสวิสฯ พรอมสลักชื่อ, สินคาพื้นเมืองของที่ระลึก, ช็อคโกแลต เปนตน 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําใหทานเดินเลนเพลิดเพลินกับบรรยากาศเมืองมรดกโลก หรือชอปปงตามอธัยาศัย 

 พักคางคืน ณ CITY OBERLAND หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 3) 

 

วันที่หา  พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ําน้ําแข็ง 1000ป  –  สวิสสฟงซ – ดีจอง  (ฝรั่งเศส) 

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8) 

 นําคณะออกเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศขึ้นมุงหนาขึ้นสูหมู บานกริน

เดลวาลดกรุน เพื่อนําทานขึ้นรถไฟ สายจุงฟราวบาหเนน ระหวางการ

เดินทางทานจะไดชมวิวทิวทัศนแบบสวิสเซอรแลนดขนานแท ที่มีทุงหญา

อันเขียวขจี ดอกไมปาบานสะพรั่งในฤดูใบไมผลิ หรือใบไมเปลี่ยนสีในชวง

ฤดูใบไมลวงบานหลังนอยใหญปลูกแบบนารักๆทรงสวิสชาเลต ฝูงวัว

พื้นเมืองที่กระจัดกระจายแทะเล็มหญาอยูทั่วบริเวณ ลําธารน้ําธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลังที่มีภูเขาหิมะตั้ง

ตระหงานขาวโพลน ซึ่งจะทําใหคณะไดรับความประทับใจเปนอยางยิ่ง พรอมนําคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ นั่ง

รถไฟชมวิวทองเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แหงแอลป  แลวเปลี่ยนเปนรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลนไชเด็กรถไฟที่จะ

นําทานเดินทางลอดอุโมงคที่ชาวสวิสฯไดขุดเจาะไวที่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึง สถานีรถไฟที่สูงที่สุดใน

ยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่ง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 

ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน้ําแข็งขนาดใหญเรียกวา Sphinx  นักทองเที่ยวหลายๆคน

บอกวาที่นี่สวยงามดุจดินแดนแหงสวรรค เพราะยอดเขาแหงนี้ปกคลุมดวยหิมะขาว

โพลนตลอดทั้งป ในป 2001  อิสระใหทานถายภาพความประทับใจตามอัธยาศัยกับ

แบบจุใจ จากนั้นนําทาน ชม ถํ้านํ้าแข็ง1,000 ป  ที่สรางโดยการเจาะธารน้ําแข็ง

เขาไปถึง 30 เมตร พรอมชมน้ําแข็งแกะสลักรูปรางตาง จากนั้นชมวิวทิวทัศนและ

สัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไมควรพลาดการสงโปสการดจากที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในโลกพรอมซื้อของที่

ระลึกตางๆตามอัธยาศัย... 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวนัเมนูที่ดีทีสุ่ด ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา  (มื้อที่ 9) 

บาย นําทานขึ้น สวิสสฟงซ หรืออาคารสังเกตุการณ ที่ความสูง 3,571 เมตร/11,716 ฟต ทานสามารถชมวิวไดรอบ 360 

องศาจากระเบียงไดประสบการณแสนประทับใจการเดินทางสู ยุงค ฟราวยอรค-หลังคายุโรป ไดเวลาอันสมควรนํา

คณะเดินทางลงจากยอดเขา โดยเสนทางรถไฟอีกดานหนึ่ง

เพื่อ เปลี่ยนบรรยากาศ ไมใหซ้ําทางเดิมผานเมือง เวนเกน 

เมืองที่สรางบานแบบสวิตเซอรแลนด ซึ่งมีความสวยงามมาก

จนยากที่จะลืม  แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลนไชเด็คซึ่ง



บริเวณสถานีนี้ ลนเกลารัชกาลที่5 เคยเสด็จมาแลว  จนกระทั่งถึงเมืองเลาเทนบรุนเนน (LAUTERBRUNNEN) เดินทางเขา

สู เมืองดีจอง ซึ่งเปนอีกเมืองหนึ่งที่สวยงามของประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดีชมอาคารบานเรือน

สมัยเรอเนสซองส  

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง สไตลฝรั่งเศส ) (มื้อที่ 10) 

 พักคางคืน ณ NOVOTEL DIJON ROUTE DES GRANDS CRUS  หรือเทียบเทา (คืนที่ 4) 

 

วันที่หก ปารีส – แวรซายส – ลองเรือบาตามูซ – หอยเอสคาโก  (ฝรั่งเศส) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11) 

  จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยุบนแมน้ําแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศ

ฝรั่งเศสบนใจกลางแควน อีล-เดอ-ฟรองซ จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2000 ป เมืองปารีส มหานครซึ่งไดรับการกลาวขาน

วาเปนเมืองหลวงดานแฟชั่น  ระหวางการเดินทางทานจะไดชมวิวทิวทัศนอันสวยงามของทุงดอกเรบซีด,ไรองุน 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) 

บาย นําทานเดินทางไปยัง แวรซายส อดีตเมืองหลวงและศูนยกลางการเมืองการ

ปกครองในสมัยพระเจาหลุยสที่ 14 อยูหางจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต 

ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร นําทานเขาชม พระราชวังแวรซายส (มีไกด

ทองถิ่นบรรยาย ในแตละหองขอมูลแนนปก ที่สําคัญเที่ยวแบบ VIP ไมมีตอคิว) 

พระราชวังที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหใหญที่สุดในปฐพี ชมความอลังการของพระราชวัง

ซึ่งไดรับการตกแตงไวอยางหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของหองตางๆ อาทิเชน หองอพอลโล, หองนโปเลียน 

หองบรรทมของราชินี, หองโถงกระจกทองพระโรง, หองสงครามและสันติภาพ 

รวมถึงเรื่องราวและความเปนมาของอดีตอันยิ่งใหญของพระราชวังแหงนี้ สมควรแก

เวลานําทานเดินทางเขาสู นครปารีส นครหลวงของฝรั่งเศส ศูนยกลางแหงแฟชั่น

ชั้นนําของโลก ตั้งอยูริมสองฝงของแมน้ําแซน นําทานเดินทางสู ทาเรือบาตามูซ 

เพื่อลองเรือแมน้ําแซน ชมวิวทิวทัศนกันบนดาดฟาเรือ ชื่นชมความงามของ

ทัศนียภาพของนครปารีส ชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝงของแมน้ําแซน 

โบราณสถาน และอาคารที่เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส ควรคาแกการอนุรักษตลอดทางทานจะไดความ

ประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพท่ีรวมกันสรรสรางใหนครปารีสไดชื่อวาเปนนครที่มีความงดงามที่สุดแหงหนึ่ง

ของโลก อาทิเชน สะพานอเล็กซานเดอร, ศาลาวาการ, จัตุรัสคองคอรด, โรงกษาปณ, เกาะอิลเดอลาซิเต ศูนยกลาง

เมืองแหงแรก สถานที่ตั้ง มหาวิหารนอเตรอดาม หรือโบสถนอเตรอดาม สรางดวยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับตกแตง

ดวยกระจกสีอยางงดงาม ซึ่งในอดีตเคยใชเปนสถานที่สําหรับพิธีราชาภิเษกนะโปเลียนขึ้นครองราชย มีอายุเกาแกกวา 

800 ป และทําใหใหปารีสโดดเดนเปนมหานครที่งดงามแหงหนึ่งของโลกงดงามที่สุดแหงหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ําใน

แมน้ําแซนข้ึนสูงกวาปกติหรือมีเหตุการณสุดวิสัย เชน การนัดหยุดงาน เปนตน รายการลองแมน้ําแซนอาจจะไมสามารถ

ดําเนินการได) 

ค่ํา  รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโกอบเนย ,ทานสามารถ เลือก สเต็ก

สไตลฝรั่งเศส 1 อยาง อาทิเนื้อหมู/เนื้อวัว/เปดอบซอส/ปลา  พรอมจิบไวนฝรั่งเศส ตบทายดวยของ

หวาน ) (มื้อที่ 13) 



 พักคางคืน ณ CAMPANILE ROISSY INVEST HOTEL หรือเทียบเทา (คืนที่ 5) 

 

วันที่เจ็ด ประตูชัย – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑลูฟวร – แกลลอรี่ ลาฟาแยตต – กรุงเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14) 

 จากนั้นนําทานไปชม ประตูชัย สัญลักษณแหงชัยชนะของนโปเลียน กอนนั่งรถผานชม

สองฟากฝง ถนนชองปเซลิเซ ตนแบบถนนราชดําเนินของไทย ซึ่งเต็มไปดวยคาเฟ

และรานคาขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอรชือ่กองโลกผานชม จัตุรัสคองคอรด 

สถานที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งในหนาประวัติศาสตรของฝรั่งเศสและยโุรป เปนลาน

ประหารที่ตั้งกิโยตินซึ่งคราชีวิตผูคนนับพันในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสป ค.ศ. 1789  นําทานถายภาพกับ 

หอไอเฟล สัญลักษณของนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต กันอยางจุใจจากนั้น นําทาน

เดินทางสู รานปลอดภาษ ี เพื่อใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆ มากมาย อาทิเชน เครื่องสําอาง, 

น้ําหอม, เครื่องประดับ, กระเปาหนัง และเครือ่งหนังอื่นๆ รวมทั้งเสื้อผา BRAND  NAME จาก

ฝรั่งเศส  ใหทานถายรูป พีระมิตแกว พิพิธภัณฑลูฟวร ใหทานช็อปปงสินคาที่มีชื่อเสียงของ

ฝรั่งเศสภายในหางสรรพสินคาชื่อดัง แกลลารี่ ลาฟาแยตต ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมทุกยี่หอ

รวมถึง LOUISE VUITTON ทานที่ไมมีความประสงคช็อปปงสามารถเดินชมความงามของบานเมืองและโรงละครโอเป

รา ที่เกาแกสวยงาม เพราะยานชอปปงอยูกลางเมืองมอีาคารบานเรือนสวยงามมากไดเวลาอันสมควรนําทานออก

เดินทางสูสนามบินชารลเดอรโกล เพื่อทําการเช็คอิน และทํา TAX REFUND  

21.40 น.    Q ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 038 / QR 838 แวะเปลี่ยนเครื่องทีส่นามบินโดฮา      
 
วันที่แปด กรุงเทพมหานคร  

18.55 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดวยความสวัสดี 

 

ขอบคุณทานที่ใชบริการ 

 

 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตฯ ฝรั่งเศส 8 วัน  
QATAR AIRWAYS 

อัตราคาบริการ  พักหองคู 
พักเดี่ยว 
จายเพิ่ม 

วันที่  9 – 16 ก.พ. (ชดเชยวันมาฆบูชา) 63,555 13,000 

วันที่  15 – 22 ม.ีค. 63,555 13,000 

วันที่ 27 เม.ย. – 4 พ.ค. (วันแรงงาน) 65,555 13,000 



** ราคาดังกลาวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษนี้ํามันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม ** 

 ** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุมากกวา 6 ปขึ้นไป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวรเปนการตกแตงเพื่อการโฆษณาเทานั้น ** 

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

สําหรับทานที่เปนมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไมทานหมู  , ไมทานเนื้อ , ไมทานไก , ไมทานปลา  โปรดแจงลวงหนาอยางนอย 2 
สัปดาห  
* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ทานจะตองแจงลวงหนากอนทําการยื่นวีซา ซึ่งจะมีคาใชจายแตกตาง และตองมีคาใชจายในการ

เลื่อนตั๋ว และเอกสารเพิ่มเติม เชนเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยูตอ  

***หมายเหตุขอสําคัญที่ทานควรทราบ*** 

1.)ในการยื่นวีซา ทางบรษิัท จะทําการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเปนผูกําหนดวันและเวลาใหเขาไปยื่นวีซา เปนการยื่นวี

ซาแบบกรุปเทานั้น(ปกติสถานทูตจะใหเขาไปยื่นวีซา 15 วันกอนเดินทาง)  ซึ่งอัตราคาใชจายรวมอยูในรายการทัวรแลว 

 

***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวรและเงื่อนไขตางๆของบริษัท เมื่อทานไดชําระเงินมัดจํางวดแรกแลว ทาง

บริษัทถือวาทานไดรับทราบและยอมรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทเปนที่เรียบรอยแลว *** 
 

อัตรานี้รวม 

1) คาตั๋วเครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไปและกลับพรอมคณะ (น้ําหนักกระเปาใบใหญทานละ 30 กิโลกรัม / 
กระเปาถือขึ้นเครื่องทานละ 7 กิโลกรัม) 

2)    คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3)    คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง (กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 
ชั่วโมง/วัน) 

4) คา COACH TAX และคาภาษีผานเขาเมอืงตางๆ  

5)    คาหองพักในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการพรอมอาหารเชาหรือเทียบเทา (โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ 
เนื่องจากอยูในภูมิประเทศที่มอีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงาน

เทศกาล งานแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลทําใหตองมีการเปลี่ยนยายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ

เหมาะสมและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ) 
6)    คาอาหารเลิศรสทุกมื้อท่ีระบุตามรายการ 

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% (กรณีตองการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 

2)    คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพเิศษ ฯลฯ 
3)    คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ  

4)    คาน้ําหนักสวนที่เกิน 30 กิโลกรัม  และมีจํานวนมากกวา 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)  



5) คาทิปหัวหนาทัวร 16  ยูโรตอทาน 

6)  คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ทานละ 12 ยูโร) 

 
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขตางๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวรของบริษัท กอนทานทําการจองทัวร*** 

เงื่อนไขการสํารองท่ีนั่ง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย  50 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท ยกเวนชวงเทศกาลคริสตมาส / 

เทศกาลปใหม / เทศกาลสงกรานต  มัดจําทานละ 40,000 บาท 

 สวนที่เหลือชําระทันทีหรือกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วันไมวาผลของวีซาจะออกหรือไมออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือวา

ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ

 การยกเลิกตองแจงลวงหนา 50 วันกอนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินงวดแรก (ทานละ30,000บาท)  

ยกเวนชวงเทศกาลคริสตมาส / เทศกาลปใหม / เทศกาลสงกรานต  มัดจําทานละ 40,000 บาท 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจําเปนตองขอหัก 50 % ของราคาทัวร 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจําเปนตองขอหัก 80 % ของราคาทัวร 

 กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน  10 วัน เนื่องจากมีคาใชจายในการดําเนินการที่ไดชําระไปแลวจํานวนมาก บริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆ 

 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 15 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,

ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

 ในการยื่นวีซา ทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรน

ลายนิ้วมือ โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

 เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มี

ความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมี

ผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น มิไดเปนผู

พิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปนี้ 

- ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

- คาธรรมเนียมวีซา คาดําเนินการและ คาบริการ  4,500 บาท 

- คาตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบิน

ถาออกตั๋วมาแลวไมสามรถ REFUND ไดเนื่องจากบริษัทจองตั๋วเปนตั๋วกรุปซึ่งตั๋วกรุปจะไมสามรถ REFUND คืนได  

- คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที  

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดคาใชจายทั้งหมด 100%ไมวากรณี

ใดๆทั้งสิ้น 

 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแตทานไมสงเอกสารตามที่ขอมาใหทางบริษัท / เอกสารของทานไม

นาเชื่อถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไมทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกําหนด (มาสาย) / ไมรับ



โทรศัพทสถานทูต / การใชคําพูดไมสุภาพกับสถานทูต และสงผลทําใหวีซาไมผานการพิจารณาจากสถานฑูต 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินใหทาน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษัทระบุใน รายการ

เดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะ

สํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ 

เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุปคอนเฟรม 100% กอนที่จะ

สํารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   

1. กรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจากการลาชา (ดีเลย) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการกอจราจล ภัยธรรมชาติ   รถติด  

ทําใหไมสามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมไดครบถวนตามโปรแกรมทัวรทีร่ะบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไมคืนคาใชจายใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเปนเหตุสุดวิสัยที่เกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไมไดรับคาชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสาย

การบิน แตทางบริษัทฯ จะคงไวซึ่งผลประโยชนสูงสุดที่ลูกคาพึงจะไดรับอยางเต็มความสามารถ 

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการไดตามความเหมาะสมโดยไม

ตองแจงลวงหนา และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจําเปนสุดวิสัย โดยจะพยายามใหเกิดประโยชน

สูงสุดกับทาน 

3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอยางตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน 

สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ทองเที่ยวที่มีคิวยาวจนทําใหโปรแกรมตอไปเสียหาย แตยังคงจะรักษา มาตราฐานการ

บริการ และประโยชนของลูกคาทุกทานไวเหมือนเดิม 

4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบในสวนที่เปนทรัพยสินสวนตัว ไมวาบางสวนหรือ ทั้งหมด อาทิเชน พาสปอรต, ของมี

คา, กระเปาเงิน, กระเปาเดินทาง เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการขอวีซาฝรั่งเศส 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาทัวร (ใชเวลาพิจารณาวีซา 15 วันทําการ และตองมาแสดงตนที่สถานฑูต) 

1.  หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไดเกิน 6 เดือนขึ้นไป ถามีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย ตองมีหนาวางเหลือ

สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา 

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

รูปถายวีซาฝรั่งเศส 

รูปถายวีซาสําหรับการยื่นขอวีซามีเงื่อนไขดังนี้ 

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 เปดใหบริการแกทานอยูท่ีภายในศูนย TLScontact. 

ตารางดานลางแสดงถึงตัวอยางภาพถายที่ไมไดมาตรฐาน โดยมีเครื่องหมาย "✗" และเครื่องหมาย "✓", สําหรับภาพถายที่ได

มาตรฐาน ซึ่งเปนขอกําหนดของการยื่นขอวีซาเชงเกน 

คุณภาพของภาพถาย 

 

 

 

 

 

                                                      ใกลเกินไป                       

ไกลเกินไป                                ดี 

ภาพถายจะตองครอบคลุมถึงศรีษะ และดานบนของหัวไหล เพื่อสามารถเห็นใบหนา ถึง 70-80% ของภาพ และเพ่ือความชัดเจน 

ภาพถายจะตองชัดเจน และคุณภาพคมชัด โดยไมมีรอยเปอนของหมึกหรือน้ํามัน 

ภาพถายจะตองหันหนาตรง และมีสีผิวที่เปนธรรมชาติ 

หามใสคอนแทคเลนส หรือ บิ๊กอายในการถายรูป / หามใสเครื่องประดับในการถายรูป 

3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัตร/ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน 

ๆ  

4. สําเนาบัตรประชาชน  

5. สําเนาทะเบียนบาน 

6. สําเนาสูติบัตร (สําหรับเด็กต่ํากวา 20 ปบริบูรณ)  

7. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ: เดินทางตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  

7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้น และให

ระบุวา ยินยอมใหเดินทางกับใคร มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว (พอและเมตองมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซาดวย) 



7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา 

มารดายินยอมใหเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  (แมตองมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซาดวย) 

7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา บิดา

ยินยอมใหเดินทางกับมารดา (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 จะตองมีหลักฐานรับรอง

วาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น เชน หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เปนตน พรอมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูที่

เด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น  

8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเทานั้น**จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ  TO 

WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) ไมตองระบุวันลา และประเทศที่เดินทาง ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ ( สําเนาอายุไมเกิน 3 เดือน ) 

8.2 กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเปนเจาของรานคา ( สําเนา) 

8.3 กรณีท่ีเปนพนักงานบริษัทฯ : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุชื่อ-นามสกุล , ตําแหนง , วัน/เดือน/ปที่เริ่มทํางาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตองมีหัวกระดาษบริษัทและตราประทับบริษัทดวย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 

เดือน ) 

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

เปน พ.ศ.) ( ตวัจริงอายุไมเกิน 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 พรอมนําเลม

จริงมาแสดงวันที่ย่ืนวีซา 

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

ออกของเงินสม่ําเสมอ หามทําการโอนเงินเขาไปในครั้งเดียวเปนยอดใหญกอนการยื่นวีซาเด็ดขาด!!) 

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

10.  ในกรณีที่มีผูรับรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  

10.1 จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับผูรับรอง

คาใชจาย เชน ทะเบียนบาน และตองเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบุตรได / สามี ภรรยา 

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

แลวไมไดจดทะเบียน และรับรองคาใชจายกัน ตองใชเอกสารดังนี้ 

 เขียนจดหมาย declare เปนภาษาอังกฤษ มาวาอยูดวยกันแตไมไดจดทะเบียนกัน 

 กรณีมีลูกดวยกัน ใหใชใบเกิดของลูก  

 กรณีไมมีลูกดวยกัน ใหใชทะเบียนบานทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบานของทั้งสองตองอยูบานเดียวกัน 



10.2 กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ 9 ที่จะใชยื่นวีซา 1 ชุดของผูรับรองคาใชจาย  

10.3 ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ไดคิวยื่นวีซา พรอม

ทั้งตองระบุ จํานวนเงินเปนตัวเลขลงในหนังสือรับรองดวย เชนทานไดคิวยื่นวีซาวันที่ 18 กันยายน 2557  หนังสือรับรอง

การเงินจากทางธนาคารที่ใชในการยื่นวีซา ตองออกให ณ วันที่ 4 กันยายน 2557  หรือ หลังจากนั้นเทานั้น  จดหมายรับรอง

จากธนาคารใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) โดยไมตองระบุวัน และประเทศที่เดินทาง (ชื่อ

ในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตองถูกตองและตรงตามหนาพาสปอรต วันที่ขอหนังสือ

รับรองทางการเงินจากธนาคารใหนําสําเนาหนาพาสปอรตไปดวย เพื่อไมใหผิดพลาดในการออกเอกสาร) 

11. ผูสูงอายุที่มีอายุเกินกวา 70 ปบริบูรณกรุณาแนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางไดเพ่ือเปนเอกสารประกอบการยื่นวีซา 

12. กรณีผูที่กําลังศึกษาอยูตางประเทศ จะตองยื่นขอวีซาอิตาลี ณ ประเทศที่ทานกําลังศึกษาอยู  

*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบ

ของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามแตสถานการณและคุณสมบัติของลูกคา 

***** สําหรับคนที่จะใชเลมไปท่ีอื่นกอน สถานทูตจะไมใหดึงเลมไมวากรณีใด ๆ ***** 

 

 

กรมการกงสุลไดแจงเตือนวา : 

1.ในหนังสือเดินทางตองมีเพียงตราประทับของทางราชการเทานั้น 

2. การขีดเขียนหรือประทับเครื่องหมายอื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือวา “ หนังสือเดินทางชํารุด ” อาจถูกปฏิเสธเขาประเทศตางๆ 

หรือถกู Blacklist หามเขาประเทศนั้นอีก 

 

 


