
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง  
เดือนกนัยำยน    :  28 ก.ย. –  5 ต.ค. 
เดือนตุลำคม      :  5 – 12 ต.ค.  // 19 – 26 ต.ค.  
เดือนพฤศจิกำยน   :  2 – 9 พ.ย.  //  9 – 16 พ.ย.  //  23 – 30 พ.ย. // 30 พ.ย. – 7 ธ.ค.  (วนัพ่อแห่งชำติ) 
เดือนธันวำคม    :  28 ธ.ค – 4 ม.ค. 2561 (เทศกำลปีใหม่) 
 
 



วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – มิลำน 

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

20.40 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงมิลำน  ประเทศอิตำลี โดยเท่ียวบินท่ี QR 833 (21.55 – 00.05 น.) / QR 123 (01.20 – 06.50 
น.)  แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา  บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมตลอดเทีย่วบิน 

 
วนัทีส่อง มิลำน – เมืองตำกอำกำศโคโม่ – แองเกลิเบิร์ก (สวติเซอร์แลนด์ ) 

06.50 น. เดินทางถึง เมืองมลิำน (MILANO) หรือ มิลาโน่ มีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่ ศิลปะ และเคร่ืองหนงั เป็นเมืองแห่งแฟชัน่
ส าคญัเมืองหน่ึงของโลก ในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน มิลำน เป็นเมืองหลวงของแควน้ลอมบาร์เดีย
ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี มีประชากรประมาณ1,308,500 คน และมีช่ือเสียง
เก่ียวกบัประเพณีคริสตม์าสท่ีเรียกวา่ ปำเนตโตเน อุตสาหกรรม ผา้ไหม และ
แหล่งผลิตรถยนต ์ อลัฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและ
เอซีมิลาน,มีภาพวาดเฟรสโกท่ี้มีช่ือเสียงโด่งดงั,โรงละครโอเปร่า น าท่านชม ดู

โอโม่ (DUOMO) หรือ มหำวหิำรแห่งเมืองมิลำน (เป็นโบสถท่ี์ใหญ่เป็น
อนัดบั 3 ในยโุรป) ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลก เร่ิมสร้างเม่ือเม่ือปี ค.ศ.1386 แต่งานเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.
1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกวา่ 427 ปี  การตกแต่งภายนอกเป็น
หลงัคายอดเรียวจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากทุกยคุทุก
สมยักวา่ 2,245 ช้ิน บนยอดของวหิารมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) 
ของพระแม่มาดอนน่าซ่ึงตั้งเด่นเป็นสง่าอยู ่ นกัประพนัธ์ชาวองักฤษ ดี 
เอช ลอวเ์รนซ์ เรียก วิหำรดูโอโม่ วา่เป็น วิหำรทีส่ร้ำงเลยีนแบบเม่น น า

ท่านชม แกลเลอรี วคิเตอร์เอม็มำนูเอล ท่ีนบัวา่เป็นชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมิลาน 
อนุสาวรียข์องกษตัริยว์คิเตอร์ เอม็มานูเอล ท่ี 2 ผูริ้เร่ิมการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปิน
ช่ือดงัในยคุเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลิโอนาร์โด ดาร์วนิซ่ี ท่ีอยูใ่นบริเวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ ซ่ึงตั้งอยู ่ในแควน้ลอมบาร์เดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ 
มีพื้นท่ี 146 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของอิตาลี รองจากทะเลสาบการ์ดาและ
ทะเลสาบมจัจอเรเมืองโคโม่น้ีถือวา่เป็นเมืองพกัตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรปเลยก็วา่ได ้ หลงัจากนั้นน าท่านสู่
เมือง แองเกิลเบิร์ก เมืองตากอากาศเล็กๆ ท่ีโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์ท่ีระดบัความสูงกวา่ 1,000 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเล 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
ทีพ่กั Terrace หรือระดับเทยีบเท่ำ 

 



วนัทีส่ำม  แองเกลิเบิร์ก –  ยอดเขำทติลิส –เมืองตำกอำกำศลูเซิร์น  – มัลเฮ้ำส์  (ประเทศฝร่ังเศส) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 
จากนั้นน าท่านนัง่ กระเช้ำไฟฟ้ำโรแตร์ ชมทิวทศัน์ของเทือกเขาแอ
ลป์บนกระเชา้ท่ีหมุนได ้360 องศา ข้ึนสู่ ยอดเขำทิตลิส ท่ีมีความสูง 
3 ,024  เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้ ง ปี  เ ป็นยอดเขา ท่ี
นกัท่องเท่ียวนิยมมาเล่นสกีเป็นจ านวนมากน าชมภายใน ถ ้ำน ้ำแข็ง
พนัปี สนุกสนานกบัการเล่นหิมะและอิสระถ่ายรูปของทิวทศัน์เหนือ
ยอดเขาสูงเสียดฟ้า  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
 หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองน้ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีช่ือวา่ เวยีวาลด ์ สแตร์ทเตอร์ อนั

หมายถึงทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ น าท่านชม สะพำนไม้ชำเปล 
สัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น สะพานไมท่ี้เก่าแก่มีอาย ุหลายร้อยปี  
น าท่าน ชม  อนุสำวรีย์สิงโต สัญลกัษณ์ของควำมซ่ือสัตย์และ
กล้ำหำญของชำวสวสิเซอร์แลนด์ ท่ีเสียชีวติในประเทศฝร่ังเศส 
ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคราวปฏิวติัใหญ่ของ
ฝร่ังเศสแกะสลกัอยูบ่นหนา้ผาหิน หรือ  ชอ้ปป้ิง นาฬิกาสวสิฯ   อาทิ 
ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นตน้ หรือเลือกซ้ือของฝาก
ของท่ีระลึกเช่น มีดสวสิฯ พร้อมสลกัช่ือ, สินคา้พื้นเมืองของท่ีระลึก, ช็อคโกแลต 
เป็นตน้หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มัลเฮ้ำส์ ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัออก ของฝร่ังเศส 
สามเหล่ียมชายแดน ฝร่ังเศส , เยอรมนี , สวติเซอร์แลนด์ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
                   ทีพ่กั Golden Tulip Mulhouse Basel  หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัทีส่ี่  ททิเิซ่ –ป่ำด ำ – กอลมำร์   –ดิจอง  (ประเทศฝร่ังเศส) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองททิเิซ่ เมืองตากอากาศทางตอนใตข้องเยอรมนั ชมทะเลสำบ เดินทอดน่องชมทศันียภาพ
ของทะเลสาบท่ีมีฉากหลงัเป็นป่าสนอยูบ่นภูเขา ท่ีเรียกวา่ แบล็กฟอเรสต ์ สาเหตุท่ีเรียกวา่ แบลก็ฟอเรสต์ หรือ ป่ำด ำ 
ก็เพราะวา่พื้นท่ีเป็นป่านั้นอยูสู่งกวา่ท่ีอ่ืนๆ ตน้ไมส่้วนใหญ่เป็นตน้สน ตน้
คริสตม์าส ข้ึนอยูอ่ยา่งหนาแน่น จนแสงแดดไม่สามารถส่องทะลุเขา้ไปขา้ง
ในป่าไดอ้ยา่งทัว่ถึง ท าใหเ้ม่ือมองจากท่ีไกลๆ จะเห็นป่าเป็นแนวทึบทะมึน 
จึงเป็นท่ีมาของช่ือเรียก Black Forest หรือป่าด านัน่เอง อิสระใหท้่านเดินเล่น
ชมบรรกาศของเมือง หรือเลือกซ้ือนาฬิกากุ๊กกู ท่ีดีท่ีสุดในโลกท่ีเมืองทิติเซ่  

กลำงวนั      รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  



หลงัอาหารกลางวนัน าท่าน เดินทางสู่ เมืองกอลมำร์ เมืองกอลมาร์ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส กอลมาร์
ตั้งอยูบ่น “เส้นทางไวน์ของอาลซสั” และไดช่ื้อวา่เป็น “capitale des vins d'Alsace” (เมืองหลวงแห่งไวน์แห่งอาลซสั) 
กอลมาร์จดัเป็นอีกเมืองท่ีถูกจดัใหเ้ป็นเมืองท่ีมีความโรแมนติก จนไดรั้บการขนานนามวา่ “ลติเติล้เวนิส” ปัจจุบนั
เมืองเก่าแก่แห่งน้ีไดก้ลายเป็นเมืองท่ีน่ามาเยอืนเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศฝร่ังเศส เป็นสถานท่ีท่ีคู่รัก มกัจะให้ค  า
สัญญาในความรักระหวา่ง กนัและกนั ใหท้่านเดินเล่นเท่ียวชมความโรแมนติกของเมือง จนกระทัง่ไดเ้วลานดัหมายน า
ท่านเดินทางสู่เมืองดิจอง อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์กนัดี 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 ทีพ่กั Novotel Dijon Sud หรือเทยีบเท่ำ 

 

วนัที่ห้ำ   ดิจอง  –พระรำชวงัแวร์ซำยส์ –ล่องเรือบำตำมูซ –ปารีส  (ประเทศฝร่ังเศส) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 
จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองปำรีส จนกระทัง่ถึงกรุงปารีส  เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยุบ่นแม่น ้าแซนน์ 
บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ินฐานมากวา่ 2000 ปี เมืองปารีส 
มหานครซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นเมืองหลวงดา้นแฟชัน่  ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มววิทิวทศัน์อนัสวยงาม
ของทุ่งดอกเรบซีด,ไร่องุ่น,และหมู่บา้นชนบทของฝร่ังเศสจนกระทั้งเขา้สู่เมืองปารีส 

กลำงวนั    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัแวร์ซำยส์ (มีไกดท์อ้งถ่ินบรรยาย ในแต่ละหอ้งขอ้มูลแน่นป๊ึก ท่ีส าคญัเท่ียวแบบ VIP ไม่มี
ต่อคิว) พระราชวงัท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อใหใ้หญ่ท่ีสุดในปฐพี 
ชมความอลงัการของพระราชวงัซ่ึงไดรั้บการตกแต่งไวอ้ยา่ง
หรูหราวจิิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิเช่น 
หอ้งอพอลโล, หอ้งนโปเลียน หอ้งบรรทมของราชินี, หอ้งโถง
กระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงครามและสันติภาพ รวมถึง
เร่ืองราวและความเป็นมาของอดีตอนัยิง่ใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี ได้เวลำนัดหมำย น าท่านเดินทางสู่ ท่ำเรือบำตำมูซ 
เพ่ือล่องเรือแม่น ำ้แซนน์ ชมววิทิวทศัน์กนับนดาดฟ้าเรือช่ืนชมความงามของทศันียภาพของนครปารีส ชมสถานท่ี
ส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้าแซนน์ โบราณสถาน และอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควร
ค่าแก่การอนุรักษต์ลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพท่ีร่วมกนัสรรสร้างใหน้คร
ปารีสไดช่ื้อวา่เป็นนครท่ีมีความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น สะพำนอเลก็ซำนเดอร์, ศำลำว่ำกำร, จัตุรัส
คองคอร์ด, โรงกษำปณ์, เกำะอลิเดอลำซิเต้ ศูนยก์ลางเมืองแห่งแรก สถาน
ท่ีตั้ง มหำวิหำรนอเตรอดำม หรือโบสถ์นอเตรอดำม สร้างดว้ยศิลปะแบบ
โกธิกท่ีประดบัตกแต่งดว้ยกระจกสีอยา่งงดงามซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็น
สถานท่ีส าหรับพิธีราชาภิเษกนะโปเลียนข้ึนครองราชย ์มีอายเุก่าแก่กวา่ 800 
ปีและท าใหใ้หป้ารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลกงดงาม
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก(ในกรณีท่ีน ้าในแม่น ้าแซนข้ึนสูงกวา่ปกติหรือมี
เหตุการณ์สุดวสิัย เช่น การนดัหยดุงาน เป็นตน้ รายการล่องแม่น ้าแซนอาจจะไม่สามารถด าเนินการได)้ 



ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 ทีพ่กั Campanile Roissy Invest Hotel หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัที่หก       มงมำร์ต –  โบสถ์นอร์ทเธอดำม  – DUTY FREE  –  พรีะมิตแก้ว  – แกลลำร่ี ลำฟำแยตต์  –  ช้อปป้ิง 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดินทางสู่ มงมำร์ต บริเวณน้ีเป็นเนินเขาเต้ียๆ โดยมี  มหำวิหำรซำเกรเกอร์ 

ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูเ่นินเขา ชาวปารีสเขาถือวา่เป็นสัญลกัษณ์ส าคญัช้ินหน่ึงซ่ึงเชิด
หนา้ชูตาใหแ้ก่ปารีสเท่าเทียมกบัหอไอเฟล ประตูชยัและมหาวหิารนอเตรอดาม 
มหำวหิำรซำเกรเกอร์ สร้างข้ึนดว้ยหินอ่อนทั้งหลงั ตรงกลางมียอดโดมสูงใหญ่ 
ส่วนท่ีต ่าลงมาก็มีโดมบริวารขนาดกลางและขนาดเล็กลอ้มรอบอยู ่ โดมประธาน
ตรงกลางมีความสูงไม่นอ้ยกวา่ 80 เมตร บริเวณน้ีสามารถมองเห็นนครปารีสปารีส
ในมุมมกวา้ง จากนั้นน าท่านชม โบสถ์นอร์ทเธอดำม  ซ่ึงตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัตกของ
กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส มหาวหิารเร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1163 ระหวา่งรัชสมยัพระ
เจา้หลุยส์ท่ี 7 โบสถน้ี์ไดรั้บการบรูณปฎิสังขรณ์โดยเออเซน วยีอเลต-์เลอ-ดุก ผูเ้ป็น
สถาปนิกคนส าคญัคนหน่ึงของฝร่ังเศสการก่อสร้างเป็นแบบกอธิคเป็นมหาวิหารแรกท่ีถูกสร้างในลกัษณะน้ี และการ
ก่อสร้างกท็  าต่อเน่ืองมาตลอดสมยักอธิค ประติมากรรม และหนา้ต่างปรดบักระจกสี ราวปี ค.ศ. 1790 ระหวา่งการ
ปฏิวติัฝร่ังเศส โบสถก์็ไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกั ประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกท าลายไปมาก มหาวหิาร
ไดรั้บการบูรณปฏิสังขรณ์คร้ังใหญ่ระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 จนมีสภาพเหมือนก่อนหนา้ท่ีถูกท าลาย น าท่าน
เดินทางสู่ ร้ำนปลอดภำษี เพื่อใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง, น ้าหอม, เคร่ืองประดบั, 
กระเป๋าหนงั และเคร่ืองหนงัอ่ืนๆ รวมทั้งเส้ือผา้ BRAND  NAME จากฝร่ังเศส  ใหท้่านถ่ายรูป พรีะมิตแก้ว พพิธิภัณฑ์
ลูฟวร์ 

เทีย่ง อำหำรกลำงวนั อสิระตำมอธัยำศัยเพ่ือสะดวก และให้เวลำกบักำรช้อปป้ิงสินค้ำต่ำงๆ ได้อย่ำงเต็มที ่ 
บ่าย      ใหท้่านช็อปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของฝร่ังเศสภายในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั แกลลำร่ี ลำฟำแยตต์ ซ่ึงมีสินคา้แบรนด์

เนมทุกยีห่อ้รวมถึง LOUISE VUITTON ท่านท่ีไม่มีความประสงคช็์อปป้ิงสามารถเดินชมความงามของบา้นเมืองและ
โรงละครโอเปร่า ท่ีเก่าแก่สวยงาม เพราะยา่นช็อปป้ิงอยูก่ลางเมืองมีอาคารบา้นเรือนสวยงามมาก 

ค ่ำ     อำหำรค ่ำ อสิระตำมอธัยำศัยเพ่ือสะดวก และให้เวลำกบักำรช้อปป้ิงสินค้ำต่ำงๆ ได้อย่ำงเต็มที ่ 
    ทีพ่กั  Campanile Roissy Invest Hotel หรือเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีเ่จ็ด  ปำรีส –ประตูชัย –หอไอเฟล– กรุงเทพฯ   

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 

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
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


  จากนั้นน าท่านไปชม ประตูชัย สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของนโปเลียน ก่อนนัง่รถผา่นชมสองฟากฝ่ัง ถนนชองป์เซลิเซ่ 
ตน้แบบถนนราชด าเนินของไทย ซ่ึงเต็มไปดว้ยคาเฟ่และร้านคา้ขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ช่ือกอ้งโลกผา่นชม 
จัตุรัสคองคอร์ด สถานท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในหน้าประวติัศาสตร์ของฝร่ังเศสและยุโรป เป็นลานประหารท่ีตั้งกิ
โยตินซ่ึงคร่าชีวิตผูค้นนบัพนัในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศสปี ค.ศ. 1789  ท่านเดินทางไปยงั แวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวงและ
ศูนยก์ลาง   การเมืองการปกครองในสมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 อยู่ห่างจากปารีสไปทางตะวนัตก
เฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร น าท่านถ่ายภาพกบั หอไอเฟล สัญลกัษณ์ของนครปารีส
ดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟุต กนัอย่างจุใจไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ล
เดอร์โกล เพื่อท าการเช็คอิน และท า TAX REFUND  

16.05 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี QR 40 (16.05 – 23.30 น.) / QR 836 (02.15 – 12.40 น.)
แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา      

วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ 

12.40 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

ขอบคุณท่ำนทีใ่ช้บริกำร 

 อิตำลี สวิตเซอร์แลนด์  เยอรมัน ฝร่ังเศส  
 8 วัน 5 คืน โดย QATAR AIRWAYS  

อตัรำค่ำบริกำร 
ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งคู)่ 
พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

วนัที ่28 ก.ย. – 5 ต.ค. 51,999 10,000 

วนัที ่5 – 12 ต.ค. 2560 52,999 10,000 

วนัที ่19 – 26 ต.ต. 2560 54,555 10,000 

วนัที ่ 2 – 9 พ.ย.  /  9 – 16 พ.ย. /  23 – 30 พ.ย. 56,555 10,000 

วนัที ่30 พ.ย. – 7 ธ.ค.  (วนัพ่อแห่งชำติ) 57,555 10,000 

วนัที ่28 ธ.ค – 4 ม.ค. 2561 (เทศกำลปีใหม่) 62,999 12,000 

 
** รำคำดงักล่ำวอำจมีกำรปรับเปลีย่นหำกสำยกำรบินมกีำรเรียกเกบ็ภำษนี ำ้มันและภำษสีนำมบินเพิม่เติม ** 

 
***หมำยเหตุ : บริษทัฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในกำรยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงรำคำกรณผู้ีร่วม เดินทำงน้อยกว่ำ 25 ท่ำน 
ต่อ1บัส *** 
** ส ำหรับท่ำนทีเ่ป็นมุสลมิ ,  ทำนมังสวรัิติ  , ไม่ทำนหมู  , ไม่ทำนเน้ือ , ไม่ทำนไก่ , ไม่ทำนปลำ  โปรดแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 
สัปดำห์ ** 
 
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 (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ 

เน่ืองจำกอยู่ในภูมิประเทศที่มีอำกำศหนำวเยน็, รำคำโรงแรมอำจมีกำรปรับขึน้หลำยเท่ำตัว หำกวนัเข้ำพกัตรงกับช่วงงำน
เทศกำล งำนแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท ำให้ต้องมีกำรเปลีย่นย้ำยเมือง โดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำม
เหมำะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 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 1 ช้ิน (ระเบียบของสำยกำรบิน)  
8)    ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทำงบริษัทยินดี ถ้ำท่ำนต้องกำรให้บริษัทย่ืนวีซ่ำให้โดยคิดค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ

และต่ำบริกำรท่ำนละ4,500 บำท ) 
5)  ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ท่านละ 16 ยโูร 
6)  ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป ท่านละ 12 ยโูร 
 
***กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 
เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  30 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 20,000 บาท  
 กรณีวีซ่าไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า โดยจะคืนเงินส่วน

ท่ีเหลือและหกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง ใหภ้ายใน 10 วนั 
 ส่วนทีเ่หลือช ำระทนัทหีรือก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วนั มิฉะน้ันจะถือว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 30 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก(ท่านละ20,000
บาท) 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 24-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีไดช้ าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 



 ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ในกำรย่ืนวซ่ีำ ท่ำนจะต้องเดินทำงมำย่ืนวซ่ีำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต เพ่ือมำสแกรนลำยนิว้มือ 
โดยมีเจ้ำหน้ำทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก 

 เอกสำรต่ำงๆทีใ่ช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

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

ใดๆทั้งส้ิน 

 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 

หมำยเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ท าใหไ้ม่สามารถ     กิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ 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 
5.รูปถ่ายจะตอ้งเห็นหูทั้ง 2 ขา้ง 
โปรดทรำบว่ำ รูปถ่ำยย่ืนวซ่ีำ จะต้องมีลกัษณะถูกต้องตำมมำตรฐำนของ ICAO (องค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ) ตู้
ถ่ำยรูปมำตรฐำน ICAO เปิดให้บริกำรแก่ท่ำนอยู่ทีภ่ำยในศูนย์ TLScontact. 
ตารางดา้นล่างแสดงถึงตวัอยา่งภาพถ่ายท่ีไม่ไดม้าตรฐาน โดยมีเคร่ืองหมาย "✗" และเคร่ืองหมาย "✓", ส าหรับภาพถ่ายท่ีได้
มาตรฐาน 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/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน 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 และให้
ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
มารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั 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 จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา
หรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 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 หา้มใส่ปี
เป็น 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 ตอ้งมีการ
เขา้ออกของเงินสม ่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)้- กรณีเป็นสามี
ภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน 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)  ตอ้งมีอายุไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดคิ้วยืน่วซ่ีา 

พร้อมทั้งตอ้งระบุ จ  านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้วยืน่วีซ่าวนัท่ี 18 กนัยายน 2557  หนงัสือ
รับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีา ตอ้งออกให ้ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2557  หรือ หลงัจากนั้นเท่านั้น  จดหมาย
รับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ี
เดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้งและตรงตามหนา้
พาสปอร์ต วนัท่ีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้ าส าเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย เพื่อไม่ใหผ้ดิพลาดในการ
ออกเอกสาร) 

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

***** ส ำหรับคนที่จะใช้เล่มไปทีอ่ื่นก่อน สถำนทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ำกรณใีด ๆ ***** 

 
 


