
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง   
                                  13 – 20 เมษำยน 61 (วนัสงกรำนต์ )  // 19 – 26 เมษำยน // 22 – 29 เมษำยน 



วนัแรก กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต 

17.30 น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคำน์เตอร์ Q สำยกำรบิน QATAR AIRWAYS (QR) 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

20.25 น.  ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต โดยเท่ียวบินท่ี QR 835/QR 069 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา  บริกำร
อำหำรและเคร่ืองด่ืมตลอดเทีย่วบิน  

 
วนัทีส่อง แฟรงค์เฟิร์ต  – ล่องเรือแม่น ำ้ไรน์ –  โคโลญ 
07.05 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลการกรแลว้ น าท่านเดินทางสู

ตวัเมือง  แฟรงคเ์ฟิร์ต เมืองศูนยก์ลางทาง การเงิน การธนาคาร และธุรกิจ ของประเทศเยอรนี  จากนั้นน าท่านไป
ยงับริเวณจตุรัสโรเมอร์ อาคารโรเมอร์ หรือศาลากลาง ของนครแฟรงคเ์ฟิร์ต วิหารเซนตพ์อล ซ่ึงใชเ้ป็นอาคาร
รัฐสภาของ นครแฟรงคเ์ฟิร์ตและอีกทั้งยงัเป็น อาหารรัฐสภาแห่งแรก ของประเทศเยอรมนี  วหิารเซนต ์บาโทโล
มิว ซ่ึงเป็นวหิารศกัศิทธ์ิ ของนครแฟรงคเ์ฟิร์ต  ไดเ้วลานดัหมาย น าท่านเดินทางไปยงัเมือง เซนต์กอร์ 

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
 หลงัจากรับทานอาหารกลางวนัแลว้ น ำท่ำนลงเรือ ณ ท่ำเรือเมืองเซนต์กอร์  สู่ที่ท่ำเรือเมือง บอพพำร์ดใชเ้วลา

ล่องเรือประมาณ 1 ชัว่โมง ระ หวา่งทางท่านจะไดช้มทศันียภาพ ท่ี
สวยงามของสองฟากฝ่ังแม่น ้ าไรน์ซ่ึงจะไม่มีสะพานขา้มแม่น ้ามาบด
บงัทศันยภาพท่ีสวยงามเลยแมแ้ต่สะพานเดียว สองฟากฝ่ังเป็นไร่
องุ่น สลบัปราสาทโบราณเป็นระยะ  หมู่บา้นสวยน่ารักโบสถว์หิาร
ยอดแหลมบา้งเป็นโดมบา้ง บางช่วงปลูกไมด้อกไมป้ระดบัไวแ้ถว
ร้านกาแฟริมฝ่ัง โรงแรมและร้านคา้ สวยงามหลากสีสัน ถึง เมืองบอพพำร์ด 
น าท่านออกเดินทางสู่เมืองโคโลญประเทศเยอรมนี น าท่านชมความยิง่ใหญ่
ของ มหำวิหำรแห่งเมืองโคโลญ เป็นวหิารสไตลโ์กธิค ท่ีรอดพน้จากการ
ถล่มระเบิดจากช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเมืองโคโลญก็ยงัเป็นตน้
ก าเนิดของน ้าหอมตระกูล 4711 อีกดว้ย อิสระใหท้่านเลือกซ้ือของท่ีระลึก 

 ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (อำหำรพืน้เมือง) 
  พกัคา้งคืน ณ MERCURE COLOGNE - MERCURE.COM  หรือเทียบเท่า  
 

วนัทีส่ำม    ซำนส์ คำน –  หมู่บ้ำนกงัหันลม – ล่องเรือหลงัคำกระจก – ชมกรุงอมัสเตอร์ดัม 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้ำนกังหันลม(Windmill) ซำนส์ ชำนส์ แถบชนบทของฮอลแลนด์ ชมกงัหนัลมแบบต่าง ๆ   

ซ่ึงสร้างมาเพื่อใชง้านต่างกนัอาทิเช่นใชท้ดน ้ าเขา้แปลงนา,ใชเ้ป็นโรงเล่ือย, 
โรงสีขา้ว,  เนเธอร์แลนด์เคยมีกงัหนัลมอยู ่9,000 หลงั แต่ปัจจุบนัเหลือแค่
เพียง 945 หลงั จากนั้นน าท่านชมหมู่บ้ำนชำวดัชท์เก่าแก่ดั้งเดิมบา้นหลงัเล็ก
น่ารักปลูกอยูริ่มน ้ าหนา้บา้นมีแปลงสวนดอกไมน้านาชนิดหนา้ต่างประดบั



ดว้ยผา้ลูกไมล้วดลายต่างๆ น าท่านแวะชมโรงงำนรองเท้ำไม้ ท่ีผลิตจากไมพ้ลบัเพลา ท่ีเป็นอุตสาหกรรมเก่าแก่มา
ตั้งแต่สมยัโบราณชมวธีิการท ารองเทา้ไมแ้บบดั้งเดิม ซ่ึงเป็นรองเทา้ประจ าชาติของชาวฮอลแลนด ์ 

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
 จากนั้นเดินทางสู่ กรุงอัมส์เธอร์ดำม เพื่อน าท่าน ล่องเรือหลังคำกระจก ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ซ่ึงตลอดเวลาหลาย

ร้อยปีท่ีผา่นมา คลองเป็นเส้นทางคมนาคมท่ีส าคญัท่ีสุดของเมืองน้ี และอมัสเตอร์ดมัก็มีคลองจ านวนมากท่ีสุดใน
โลกด้วย (ประมาณ 100 คลอง ยาวรวมกัน 97 กม.) และมีสะพานข้าม
คลอง 600 สะพาน สถานท่ีส าคัญน่าชมท่ีสุดของอัมสเตอร์ดัม เกือบ
ทั้งหมดจะอยู่ริมคลอง รวมทั้งคฤหาสน์บ้านช่องของคหบดีเก่าแก่ด้วย 
แมก้ระทัง่ตลาดดอกไมส้ดของเมืองหลวงแห่งน้ีก็ยงัอยู่ริมคลอง จากนั้น
น าท่านแวะชมโรงงานเจียรนยัเพชรและอญัมณี ซ่ึงเป็นงานฝีมือลือช่ือของ
เนเธอร์แลนด์มานานแลว้ พร้อมกนันั้นท่านจะมีโอกาสเลือกซ้ือเพชรเม็ดงามในราคาเป็นกนัเองจากโรงงานอีก
ดว้ย น าท่านเดินชมย่าน Dam Square ถ่ายรูปพระราชวงัหลวง จากดา้นนอก ซ่ึงจะเป็นย่านกลางเมืองและเป็น
ถนนชอ้ปป้ิง ของกรุงอมัสเธอร์ดาม จากนั้นอิสระใหท้่าน เลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก สินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
  พกัคา้งคืน ณ HYATT PLACE AMSTERDAM AIRPORT  หรือเทียบเท่า  
 

วนัทีส่ี่          สวนเคอเค่นฮอฟ – กรุงเฮก – ศำลโลก  – หนูน้อยยืนฉ่ี –  กรองดป์ลาซ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง ลเิซ่ เพื่อน าท่านเขา้ชม ดอกทิวลปิ ณ สวนเคอเค่นฮอฟ ( จัดเพยีงปีละหน่ึงคร้ัง 

) สวนดอกไมแ้ห่งน้ีเป็นความคิดริเร่ิมของ นายกเทศมนตรีเมืองลิซเซ่  ในปี 1949 ไดร่้วมกบัสมาคมผูส่้งเสริมการ
ปลูกดอกไม้ประเภทไม้หัว ได้เกิดแนวคิดท่ีจะมีงานแสดงไม้ดอก
ประจ าปีแบบกลางแจง้ โดยท าการจดัให้เหมือนกบัการไดช้มสวนจริงๆ 
และก็ได้เลือกเคอเคนฮอฟแห่งน้ีเป็นท่ีจัดแสดง สวนเคอเคนฮอฟ 
(Kerkenhof Garden)  เป็นสวนสวยท่ีผูค้นทัว่โลกปรารถนาท่ีจะมาเยือน 
เป็นแหล่งปลูกทิวลิปท่ีใหญ่และส าคญัยิ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็น
สวนท่ีสวยงามและสะพร่ังไปดว้ยดอกทิวลิป ซ่ึงมีมากถึงกว่า 7 ลา้นตน้
ในแต่ละปี รวมทั้งดอกไมอ่ื้นๆ เช่น ลิลล่ี แดฟโฟดิล หรือนาซิสซสั ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพร่ังอยูดู่ละลาน
ตา สวนไดถู้กออกแบบไวอ้ย่างสวยงามในฤดูใบไมผ้ลิของทุกปี ระหวา่งเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม สวน
เคอเคนฮอฟจะเปิดให้นักท่องเท่ียวได้เข้าชมดอกทิวลิปและ ดอกไม้แสนสวยนานาพรรณ  อิสระให้ท่าน
เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปภายในสวน 

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
 น าท่าน เดินทางสู่ กรุงเฮก  เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ และเป็นท่ีตั้งของคณะรัฐบาล ผ่านชมศาลโลก 

หรือพระราชวงัแห่งสันติภาพ (Peace Palace) หลงัจากนั้น ออกเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยีย่ม น าท่าน
ผ่านชมอาคารบา้นเรือนในยุคเก่า ๆ สถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหว่างกอธิคและนีโอกอธิค น าท่านผ่านชม



บริเวณพระราชวงัท่ีประทบัของกษตัริยแ์ห่งเบลเยี่ยม  (THE ROYAL PALACE) น าท่านชม เมเนเกน พิส หนู
น้อยยืนฉ่ี สัญลกัษณ์ของบรัสเซล เป็นรูปป้ันเด็กชายผมหยิก สูงประมาณ 3 ศอก หน้าตา
น่ารักน่าเอน็ดู ก าลงัปัสสาวะ (ซ่ึงเป็นน ้าพุ)  น าท่ านชมอาคารบ้านเ รือนในยุค เ ก่ า 
สถาปัตยกรรมผสมระหวา่งแบบกอธิคและนีโอกอธิค พร้อมทั้งเดินเล่นบริเวณกรองด์ปลำซ 
หรือจัตุรัสกลำงเมืองบรัสเซล ท่ีไดรั้บการยกย่องว่าเป็นจตุัรัสท่ีสวยงามและมีเสน่ห์ท่ีสุด
แห่งหน่ึงในยุโรป ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารบ้านเรือน ซ่ึงก่อสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมบารอกท่ีงามสง่า และอาคารท่ีเด่นท่ีสุดคือศาลากลาง ซ่ึงเป็นอาคารท่ีใหญ่
ท่ีสุดในกรองดป์ลาซ พึ่งผา่นการบูรณะใหส้วยงามยิง่ข้ึน เป็นศิลปะแบบโกธิคมีรูปป้ันตามจัว่ต่าง ๆ สวยงามมาก   

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

  พกัคา้งคืน ณ BEST WESTERN BRUSSELS หรือเทียบเท่า  
 

วนัทีห้่ำ       อโตเมี่ยม   – เมืองบรูจ –  ปำรีส – ล่องเรือแม่น ำ้แซนน์   – พเิศษกบัเมนู หอยเอสคำโก้ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่กบัประติมากรรม อโตเมี่ยม สัญลกัษณ์ของการรวมตวัคร้ังแรก ของกลุ่มประเทศยโุรปเม่ือ

ปี ค.ศ. 1959 ซ่ึงถูกสร้างข้ึนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดังานแสดงสินคา้
โลก โดยสร้างเป็นรูปทรงกลมขนาดยกัษจ์  านวน 9 ลูก แทน 9 จงัหวดั
ของประเทศเบลเยีย่ม และไดจ้  าลองแบบมาจากอะตอมท่ีขยายขนาด
ข้ึนมา 165 ลา้นเท่า สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่ เมือง บรูจ
ประเทศเบลเยีย่ม บรูจ หรือ บรุเยอ เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและเป็นเมือง
หลวงของจงัหวดัฟลานเดอร์ตะวนัตกในบริเวณเฟลมมิชในประเทศเบลเยยีม ตวัเมืองตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียง
เหนือของประเทศ ได้รับกำรรับรองใหเป็นมรดกโลก จำกองค์กำรยูเนสโก และไดรั้บขนานนามวา่เป็นเวนิสของ
ยโุรปเหนือ ท่านจะไดส้ัมผสักบัความงามของเมืองท่ีรายลอ้มดว้ยล าคลองมากมาย และสะพานขา้มคลองท่ีจะมี
ลกัษณะเหมือนกบัเมืองเวนิซประเทศอิตาลี ชมจตุรัส Market Square ชมอาคารศาลาเทศบานเมืองบรูจ จากนั้น
อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบล
เยีย่ม น าท่านผา่นชมอาคารบา้นเรือนในยคุเก่า ๆ สถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหวา่งกอธิคและนีโอกอธิค 

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองปำรีส จนกระทัง่ถึงกรุงปารีส  เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยุบ่นแม่น ้า
แซนน์ บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ินฐานมากวา่ 2000 ปี 
เมืองปารีส มหานครซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นเมืองหลวงดา้นแฟชัน่  น าท่านเดินทางสู่ ท่ำเรือบำตำมูซ เพ่ือ
ล่องเรือแม่น ำ้แซนน์ ชมวิวทิวทศัน์กนับนดาดฟ้าเรือช่ืนชมความงาม
ของทศันียภาพของนครปารีส ชมสถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของ
แม่น ้าแซนน์ โบราณสถาน และอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอ
เนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษต์ลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจ
กบัความสวยงามของทศันียภาพท่ีร่วมกนัสรรสร้างใหน้ครปารีสไดช่ื้อ



วา่เป็นนครท่ีมีความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น สะพำนอเลก็ซำนเดอร์, ศำลำว่ำกำร, จัตุรัสคองคอร์ด, 
โรงกษำปณ์, เกำะอลิเดอลำซิเต้ ศูนยก์ลางเมืองแห่งแรก สถานท่ีตั้ง มหำวหิำรนอเตรอดำม หรือโบสถ์นอเตรอดำม 
สร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิกท่ีประดบัตกแต่งดว้ยกระจกสีอยา่งงดงามซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับพิธี
ราชาภิเษกนะโปเลียนข้ึนครองราชย ์ มีอายุเก่าแก่กวา่ 800 ปีและท าใหใ้หป้ารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่ง
หน่ึงของโลกงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก(ในกรณีท่ีน ้าในแม่น ้าแซนข้ึนสูงกวา่ปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวสิัย เช่น 
การนดัหยดุงาน เป็นตน้ รายการล่องแม่น ้าแซนอาจจะไม่สามารถด าเนินการได)้ 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรแบบพืน้เมืองฝร่ังเศส  (เมนู หอยเอสคำโก้อบเนย ,ท่ำนสำมำรถ เลือก สเต๊ก
สไตล์ฝร่ังเศส 1 อย่ำง อำทิเน้ือหมู/เน้ือววั/เป็ดอบซอส/ปลำ  พร้อมจบิไวน์ฝร่ังเศส ตบท้ำย
ด้วยของหวำน ) 

 
 
 
 
 

  พกัคา้งคืน ณ KYRIAD PARIS NORD PORTE DE SAINT OUEN เทียบเท่า  
 

วนัทีห่ก        แวร์ซำยส์  –   โบสถ์นอร์ทเธอดำม   –  ประตูชัย  –  หอไอเฟล    – พรีะมิตแก้ว พพิธิภัณฑ์ลูฟวร์ 
 เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางไปยงั แวร์ซำยส์ อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางการเมืองการปกครองในสมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 

อยูห่่างจากปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัแวร์ซำยส์ (มี
ไกด์ท้องถิ่นบรรยำย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นป๊ึก ที่ส ำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) พระราชวงัท่ีถูกสร้างข้ึนมา
เพื่อให้ใหญ่ท่ีสุดในปฐพี ชมความอลงัการของพระราชวงัซ่ึงได้รับ
การตกแต่งไวอ้ยา่งหรูหราวจิิตรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งต่างๆ 
อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้อง
โถงกระจกทอ้งพระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึงเร่ืองราว
และความเป็นมาของอดีตอนัยิ่งใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก
บริเวณอุทยานอนัร่มร่ืนและหลากหลายด้วยพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบัสีสันสวยงาม สมควรแก่เวลาน าท่านเดิน
ทางเขา้สู่ นครปำรีส นครหลวงของฝร่ังเศส ศูนยก์ลางแห่งแฟชัน่ชั้นน าของโลก ตั้งอยูริ่มสองฝ่ังของแม่น ้าแซน  

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย จากนั้นน าท่านชม โบสถ์นอร์ทเธอดำม  ซ่ึงตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัตกของกรุงปารีส 

ประเทศฝร่ังเศส มหาวิหารเร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1163 ระหว่างรัชสมยัพระเจา้
หลุยส์ท่ี 7 โบสถ์น้ีไดรั้บการบรูณปฎิสังขรณ์โดยเออเซน วียอเลต์-เลอ-ดุก ผู ้
เป็นสถาปนิกคนส าคญัคนหน่ึงของฝร่ังเศสการก่อสร้างเป็นแบบกอธิคเป็นม
หาวหิารแรกท่ีถูกสร้างในลกัษณะน้ี และการก่อสร้างก็ท าต่อเน่ืองมาตลอดสมยักอธิค ประติมากรรม และหนา้ต่าง



ปรดบักระจกสี ราวปี ค.ศ. 1790 ระหว่างการปฏิวติัฝร่ังเศส โบสถ์ก็ไดรั้บความเสียหายอย่างหนัก 
ประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกท าลายไปมาก มหาวิหารไดรั้บการบูรณปฏิสังขรณ์คร้ัง
ใหญ่ระหว่างคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 จนมีสภาพเหมือนก่อนหนา้ท่ีถูกท าลาย  จากนั้นน าท่านไปชม 
ประตูชัย สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของนโปเลียน ก่อนนัง่รถผา่นชมสองฟากฝ่ัง ถนนชองป์เซลิเซ่ 

ตน้แบบถนนราชด าเนินของไทย ซ่ึงเตม็ไปดว้ยคาเฟ่และร้านคา้ขายของดีราคาแพง
จากดีไซเนอร์ช่ือก้องโลกผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ด สถานท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในหน้า
ประวติัศาสตร์ของฝร่ังเศสและยุโรป เป็นลานประหารท่ีตั้งกิโยตินซ่ึงคร่าชีวิตผูค้นนบัพนัใน
สมยัปฏิวติัฝร่ังเศสปี ค.ศ. 1789  น าท่านถ่ายภาพกบั หอไอเฟล สัญลกัษณ์ของนครปารีสดว้ย
ความสูงถึง 1,051 ฟุต กนัอย่างจุใจจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ร้ำนปลอดภำษี เพื่อให้ท่านได้
เลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง, น ้ าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนัง 
และเคร่ืองหนงัอ่ืนๆ รวมทั้งเส้ือผา้ BRAND  NAME จากฝร่ังเศส  ใหท้่านถ่ายรูป พรีะมิตแก้ว พพิธิภัณฑ์ลูฟวร์ 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
   พกัค้ำงคืน ณKYRIAD PARIS NORD PORTE DE SAINT OUEN หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีเ่จ็ด      มงมำร์ต  –  ช้อปป้ิงแกลลำร่ี ลำฟำแยตต์   –  กรุงเทพฯ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ มงมำร์ต บริเวณน้ีเป็นเนินเขาเต้ียๆ โดยมี  มหำวิหำรซำเกรเกอร์ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูเ่นินเขา ชาว

ปารีสเขาถือว่าเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัช้ินหน่ึงซ่ึงเชิดหนา้ชูตาให้แก่ปารีสเท่าเทียม
กบัหอไอเฟล ประตูชยัและมหาวหิารนอเตรอดาม มหำวิหำรซำเกรเกอร์ สร้างข้ึน
ดว้ยหินอ่อนทั้งหลงั ตรงกลางมียอดโดมสูงใหญ่ ส่วนท่ีต ่าลงมาก็มีโดมบริวาร
ขนาดกลางและขนาดเล็กลอ้มรอบอยู่ โดมประธานตรงกลางมีความสูงไม่น้อย
กวา่ 80 เมตร บริเวณน้ีสามารถมองเห็นนครปารีสปารีสในมุมมกวา้ง 

เทีย่ง อำหำรกลำงวนั อสิระตำมอธัยำศัยเพ่ือสะดวก และให้เวลำกบักำรช้อปป้ิงสินค้ำต่ำงๆ ได้อย่ำงเต็มที ่ 
บ่าย      ใหท้่านช็อปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของฝร่ังเศสภายในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั แกลลำร่ี ลำฟำแยตต์ ซ่ึงมีสินคา้แบรนด์

เนมทุกยีห่อ้รวมถึง LOUISE VUITTON ท่านท่ีไม่มีความประสงคช็์อปป้ิงสามารถเดินชมความงามของบา้นเมืองและ
โรงละครโอเปร่า ท่ีเก่าแก่สวยงาม เพราะยา่นช็อปป้ิงอยูก่ลางเมืองมีอาคารบา้นเรือนสวยงามมากไดเ้วลาอนั
สมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อท าการเช็คอิน และท า TAX REFUND  

22.25 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี QR 038 / QR 832 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา      
 
วนัทีแ่ปด       กรุงเทพฯ 
19.00 น. คณะเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 

ขอบคุณท่ำนทีใ่ช้บริกำร 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA


 เยอรมัน เบลยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝร่ังเศส 8วัน  
โดย QATAR AIRWAYS  

อตัรำค่ำบริกำร 
ผู้ใหญ่ 

(พกัห้องคู่) 
พกัเดี่ยว 

จ่ำยเพิม่ 

13 – 20 เมษำยน 61 (วนัสงกรำนต์ ) 
59,999 10,000 

19 – 26 เมษำยน 61 
56,999 10,000 

22 – 29 เมษำยน 61 
56,999 10,000 

 
** รำคำดังกล่ำวอำจมีกำรปรับเปลีย่นหำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็ภำษีน ำ้มันและภำษีสนำมบินเพิม่เติม ** 

 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุมำกกว่ำ 6 ปีขึน้ไป เข้ำพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
 
***หมำยเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในกำรยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงรำคำกรณีผู้ร่วม      เดินทำงน้อยกว่ำ 20 ท่ำน*** 
 
* ในกรณเีล่ือนกำรเดินทำงกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายใน
การเล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสำรประกนั,เอกสำรโรงแรมทีอ่ยู่ต่อ  
***หมำยเหตุข้อส ำคัญทีท่่ำนควรทรำบ*** 
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษทั จะท าการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื่นวีซ่า เป็น
การยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เขา้ไปยื่นวีซ่า 15วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใช้จ่ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์
แลว้ 
2). ถ้ำหำกท่ำนต้องกำรย่ืนวซ่ีำก่อนทีส่ถำนทูตแจ้งก ำหนดเวลำให้เข้ำไปย่ืนวซ่ีำกบัทำงบริษัทมำ (ขอย่ืนวซ่ีำแบบเดี่ยว)  ท่ำน
จะต้องมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม ท่ำนละ 2,200 บำท (PREMIUM) เงินจ านวนน้ี ท่านจ่ายเงินท่ีตวัแทนยื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเองใน
วนัท่ีท่านยืน่วซ่ีา  
3) ในกรณ ีวันย่ืนวีซ่ำ แหลือน้อยกว่ำ 15วนัก่อนกำรเดินทำง ท่ำนจะต้องจ่ำยเงินค่ำวซ่ีำเพิม่ท่ำนละ 2,600 บำท(PREMIUM+  
FAST TRACK) เงินจ านวนน้ี ท่านจ่ายเงินท่ีตวัแทนยืน่วีซ่าดว้ยตวัท่านเองในวนัท่ีท่านยืน่วซ่ีา  
 
 
อตัรำนีร้วม 



1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ (น ้ าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 
กิโลกรัม/กระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกนิ 

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

เคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยู่ในภูมิประเทศทีม่ีอำกำศหนำวเยน็, รำคำโรงแรมอำจมีกำรปรับขึน้หลำยเท่ำตัว หำกวันเข้ำ
พกัตรงกบัช่วงงำนเทศกำล งำนแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท ำให้ต้องมีกำรเปลีย่นย้ำยเมือง โดยทำงบริษัทฯ จะ
ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมย่ืนวซ่ีำให้ ไม่ว่ำวซ่ีำจะผ่ำนหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณต้ีองกำรใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 2 ช้ิน (ระเบียบของสำยกำรบิน)  
5)  ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ 20 ยูโรต่อท่ำน. 
6)  ค่ำทปิพนักงำนขับรถในยุโรป (ท่ำนละ 14 ยูโร) 
 
***กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 
เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท  
 กรณีวีซ่าไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า โดยจะคืนเงิน

ส่วนท่ีเหลือและหกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง ใหภ้ายใน 10 วนั 
 ส่วนทีเ่หลือช ำระทนัทหีรือก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วันไม่ว่ำผลของวซ่ีำจะออกหรือไม่ออกกต็ำม มิฉะน้ันจะถือว่ำ

ท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ
40,000บาท) 



 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการท่ีไดช้ าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจาก
ทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาให้กบัทางท่านไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

 ในกำรย่ืนวีซ่ำ ท่ำนจะต้องเดินทำงมำย่ืนวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต เพ่ือมำสแกรน
ลำยนิว้มือ โดยมีเจ้ำหน้ำทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก 

 เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวซ่ีำท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำและค่ำด ำเนินกำร 4,500 บำท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะ 
  ผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมำจริง ณ วันย่ืนวซ่ีำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หาก 
  ท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถ้ำออกตั๋วมำแล้วไม่สำมรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ป
จะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ถา้ยงัไม่  ออกตัว๋   ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 
- ค่ำห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนยดึค่ามดัจ า 
  หอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100%  
  ในทนัที  
หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100%ไม่ว่ำกรณี
ใดๆทั้งส้ิน 

 ในกรณีที่ทำงบริษัทขอเอกสำรเพิ่มเติมแต่ท่ำนไม่ส่งเอกสำรตำมที่ขอมำให้ทำงบริษัท และส่งผลท ำให้วีซ่ำไม่ผ่ำนกำ
รพจิณำจำกสถำนฑูต ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมัดจ ำให้ท่ำน 

 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ทีส่นำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้าย
ในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 
หมำยเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถ



ติด  ท าใหไ้ม่สามารถ     กิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะ
ไม่คืนค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชย
ใด ๆ ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา 
มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต
, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

 
 
 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำฝร่ังเศส 
เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำทวัร์ (ใช้เวลำพจิำรณำวซ่ีำ 15 วนัท ำกำร และต้องมำแสดงตนทีส่ถำนฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้ำว่ำงเหลือ
ส ำหรับประทบัวซ่ีำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 

2. รูปถ่ำยปัจจุบันหน้ำตรง จ านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พืน้ฉำกหลงัสีขำวเท่ำน้ัน อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป)  

รูปถ่ำยวซ่ีำฝร่ังเศส 

รูปถ่ายวซ่ีาส าหรับการยืน่ขอวซ่ีามีเง่ือนไขดงัน้ี 
1.สีพื้นหลงัสีขาว 
2.ขนาด 2 น้ิว 
3.ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
4.ภาพถ่ายล่าสุดท่ีเหมือนตวัจริง 
โปรดทรำบว่ำ รูปถ่ำยย่ืนวซ่ีำ จะต้องมีลกัษณะถูกต้องตำมมำตรฐำนของ ICAO (องค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำง
ประเทศ) ตู้ถ่ำยรูปมำตรฐำน ICAO เปิดให้บริกำรแก่ท่ำนอยู่ทีภ่ำยในศูนย์ TLScontact. 
ตารางดา้นล่างแสดงถึงตวัอยา่งภาพถ่ายท่ีไม่ไดม้าตรฐาน โดยมีเคร่ืองหมาย "✗" และเคร่ืองหมาย "✓", ส าหรับภาพถ่ายท่ี
ไดม้าตรฐาน ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดของการยืน่ขอวซ่ีาเชงเกน้ 

คุณภำพของภำพถ่ำย 



 

 

 

 
                                                      ใกล้เกนิไป                       ไกลเกนิไป                                ดี 
ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และดา้นบนของหวัไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหนา้ ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความ
ชดัเจน 
ภาพถ่ายจะตอ้งชดัเจน และคุณภาพคมชดั โดยไม่มีรอยเป้ือนของหมึกหรือน ้ามนั 
ภาพถ่ายจะตอ้งหนัหนา้ตรง และมีสีผวิท่ีเป็นธรรมชาติ 
หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอายในการถ่ายรูป 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณี
อ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และ
ใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พอ่และเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
มารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แมต่อ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผู ้
นั้น เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของ
บิดาหรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการท างานให้
ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง ( ตวัจริงอายไุม่
เกิน 1 เดือน ) 



8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( ส าเนาอายไุม่เกิน 3 
เดือน ) 

8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( ส าเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน ใน
จดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พมิพ์เป็นภำษำองักฤษเท่ำน้ัน ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พมิพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำน้ัน ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น หา้มใส่
ปีเป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น
ภำษำองักฤษเท่ำน้ัน / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภำษำองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานท่ีท างานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ   

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่ำน้ัน) 
9.1  ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์เท่ำน้ัน พร้อมน ำเล่มจริงมำแสดงวนัทีย่ื่นวซ่ีำ 
 กรณีเงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมี
การเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!!) 
 สเตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีฝากประจ า และ บญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

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

 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  
 กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 
10.2 กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  
10.3 ขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดคิ้วยืน่วซ่ีา 

พร้อมทั้งตอ้งระบุ จ  านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้วยืน่วซ่ีาวนัท่ี 18 กนัยายน 
2557  หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชใ้นการยื่นวซ่ีา ตอ้งออกให ้ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2557  หรือ หลงัจาก
นั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้ง
ระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้ง
และตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัท่ีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้ าส าเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย เพื่อ
ไม่ใหผ้ดิพลาดในการออกเอกสาร) 



11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วี
ซ่า 
12. กรณีผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาอิตาลี ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวซ่ีาท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 

***** ส ำหรับคนทีจ่ะใช้เล่มไปทีอ่ื่นก่อน สถำนทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ำกรณใีด ๆ ***** 
 

 


