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เทีย่วมลิาน มช่ืีอเสียงในด้านแฟช่ันและศิลปะ พร้อมถ่ายรูปกบัมหาวหิารแห่งมลิาน 

พกัเมืองลูเซิร์น  เมืองเลก็ๆอนัแสนน่ารัก และชมสัญลกัษณ์ประจ าเมืองลูเซิร์นม ี2 อย่าง คือ สะพานไม้ชาเปล  
     และ อกีสัญลกัษณ์หน่ึงคือ สิงโตหินแกะสลกั 

พระราชวงัแวร์ซายส์ (มไีกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ทีส่ าคญัเทีย่วแบบ VIP ไม่มต่ีอควิ) 
หอไอเฟล สัญลกัษณ์ของประเทศฝร่ังเศสทีเ่ป็นทีรู้่จักกนัทัว่โลก 

พเิศษ!! ฝร่ังเศส หอยเอสคาโก้ + ไวน์ + เป็ดอบซอสส้ม/สเต๊กเน้ือ/ปลา + ของหวาน 

 
 
 
ก าหนดการเดนิทาง  วนัที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2562 
วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – มิลาน 

17.00 น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

20.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงมิลาน  ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี QR 833 / QR 123 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา  
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดเทีย่วบิน 

วนัทีส่อง มิลาน  – เมืองลูเซิร์น  – อนิเทอร์ลาเค่น (สวติเซอร์แลนด์ ) 

06.35 น. เดินทางถึง เมืองมลิาน (MILANO) หรือ มิลาโน่ มีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่ ศิลปะ และเคร่ืองหนงั เป็นเมืองแห่ง
แฟชัน่ส าคญัเมืองหน่ึงของโลก ในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน มิลาน เป็นเมืองหลวงของแควน้ลอม
บาร์เดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี มีประชากรประมาณ1,308,500 คน และมี
ช่ือเสียงเก่ียวกบัประเพณีคริสตม์าสท่ีเรียกวา่ ปาเนตโตเน อุตสาหกรรม ผา้
ไหม และแหล่งผลิตรถยนต ์อลัฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิ
ลานและเอซีมิลาน,มีภาพวาดเฟรสโกท่ี้มีช่ือเสียงโด่งดงั,โรงละครโอเปร่า น า

ท่านชม ดูโอโม่ (DUOMO) หรือ มหาวหิารแห่งเมืองมลิาน (เป็นโบสถท่ี์
ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในยโุรป) ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีสมบูรณ์แบบ
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เร่ิมสร้างเม่ือเม่ือปี ค.ศ.1386 แต่งานเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้าง
กวา่ 427 ปี  การตกแต่งภายนอกเป็นหลงัคายอดเรียวจ านวน 135 ยอด 
และมีรูปป้ันหินอ่อนจากทุกยคุทุกสมยักวา่ 2,245 ช้ิน บนยอดของวหิาร
มีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่มาดอนน่าซ่ึงตั้งเด่นเป็น
สง่าอยู ่นกัประพนัธ์ชาวองักฤษ ดี เอช ลอวเ์รนซ์ เรียก วิหารดูโอโม่ วา่

เป็น วหิารทีส่ร้างเลยีนแบบเม่น น าท่านชม แกลเลอรี วคิเตอร์เอม็



มานูเอล ท่ีนบัวา่เป็นชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมิลาน อนุสาวรียข์องกษตัริยว์คิเตอร์ 
เอม็มานูเอล ท่ี 2 ผูริ้เร่ิมการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินช่ือดงัในยคุเรเนซองส์อีก 1 
ท่าน คือลิโอนาร์โด ดาร์วนิซ่ี ท่ีอยูใ่นบริเวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองน้ีตั้งอยูริ่ม

ทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีช่ือวา่ เวยีวาลด ์สแตร์ทเตอร์ อนัหมายถึง
ทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ น าท่านชม สะพานไม้ชาเปล สัญลกัษณ์ของ
เมืองลูเซิร์น สะพานไมท่ี้เก่าแก่มีอาย ุ หลายร้อยปี  น าท่าน ชม  

อนุสาวรีย์สิงโต สัญลกัษณ์ของความซ่ือสัตย์และกล้าหาญของชาว
สวสิเซอร์แลนด์ ท่ีเสียชีวติในประเทศฝร่ังเศส ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนั
พระราชวงัในคราวปฏิวติัใหญ่ของฝร่ังเศสแกะสลกัอยูบ่นหนา้ผาหิน หรือ  ชอ้ป
ป้ิง นาฬิกาสวสิฯ   อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นตน้ 
หรือเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกเช่น มีดสวสิฯ พร้อมสลกัช่ือ, สินคา้พื้นเมืองของท่ีระลึก, ช็อคโกแลต เป็นตน้น า
ท่านเดินทางโดยรถโคช้ สู่ เมืองอนิเทอร์ลาเค่น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ ประเทศสวสิเซอร์แลนด์
เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ 
Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม ้ , 
สถานคาสิโน ฯลฯ ใหท้่านเดินเล่นพกัผอ่น ช่ืนชมบรรยากาศของตวัเมืองท่ีมีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง มีสวนดอกไม้
เล็กๆ น่ารักสร้างสีสันใหต้วัเมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายกุวา่ 100 ปีท่ีงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น 
และยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีกดว้ย  

ค ่า อิสระอาหารค ่า  
  พกัคา้งคืน ณ  CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
 

วนัทีส่าม อนิเทอร์ลาเค่น –  ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe – ดิจอง  (ประเทศฝร่ังเศส) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศข้ึนมุ่งหน้าข้ึนสู่หมู่ บ้านกรินเดลวาลด์กรุน เพ่ือน าท่านขึ้นรถไฟ สาย

จุงฟราวบาห์เนน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบ
สวสิเซอร์แลนดข์นานแท ้ท่ีมีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบานสะพร่ัง
ในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วงบา้นหลงัน้อย
ใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงววัพื้นเมืองท่ีกระจดักระจาย
แทะเล็มหญ้าอยู่ทัว่บริเวณ ล าธารน ้ าธรรมชาติเล็กๆท่ีใสสะอาดและ
ฉากหลงัท่ีมีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซ่ึงจะท าให้คณะได้รับ
ความประทบัใจเป็นอยา่งยิง่ พร้อมน าคณะเปล่ียนบรรยากาศโดยการ น่ังรถไฟชมววิท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง 
แห่งแอลป์  แล้วเปลีย่นเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟท่ีจะน าท่านเดินทางลอดอุโมงคท่ี์ชาวสวสิฯได้
ขดุเจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทัง่ถึง สถานีรถไฟที่สูงทีสุ่ดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา 



ซ่ึง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน ้ าแขง็ขนาดใหญ่เรียกวา่ Sphinx  นกัท่องเท่ียวหลายๆคน
บอกว่าท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งน้ีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001  
อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่าน ชม ถ า้น ้าแข็ง1,000 ปี  ท่ีสร้างโดยการเจาะธาร
น ้ าแข็งเขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน ้ าแข็งแกะสลกัรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทศัน์และสัมผสัหิมะท่ีลานพลาโต 
Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในโลกพร้อมซ้ือของท่ีระลึกต่างๆตาม
อธัยาศยั... 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนัเมนูที่ดทีี่สุด ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา  
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางลงจากยอดเขา โดยเส้นทางรถไฟอีกดา้นหน่ึงเพื่อ เปล่ียนบรรยากาศ ไม่ใหซ้ ้ าทาง

เดิมผา่นเมืองเวนเก้น เมืองท่ีสร้างบา้นแบบสวติเซอร์แลนด ์ซ่ึงมีความสวยงามมากจนยากท่ีจะลืม  แวะเปล่ียนรถไฟ
ท่ีสถานีไคลน์ไชเด็คซ่ึงบริเวณสถานีน้ี ลน้เกลา้รัชกาลท่ี5 
เคยเสด็จมาแลว้ จนกระทัง่ถึงเมืองเลาเท่นบรุนเน่น
(LAUTERBRUNNEN) จากนั้นออกเดินทางโดยรถโคช้ขา้ม
พรมแดนของ สวสิเซอร์แลนด์- ฝร่ังเศส เดินทางผา่นทุ่ง
ราบอนักวา้งใหญ่สู่เขตแควน้เบอร์กนัดี ท่ีมีการปลูกตน้มาสตา้เพื่อน ามาผลิตมาเป็น มสัตาร์ด อีกทั้งยงัเป็นแหล่ง
ผลิตไวน์ชั้นดีของประเทศฝร่ังเศส เดินทางเขา้สู่ เมืองดีจอง ซ่ึงเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีสวยงามของประเทศฝร่ังเศส อดีต
เมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์กนัดีชมอาคารบา้นเรือนสมยัเรอเนสซองส์  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง สไตล์ฝร่ังเศส ) 
 พกัค้างคืน ณ OCEANIA LE JURA หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 

 

วนัทีส่ี่     ดิจอง – ล่องเรือบาตามูซ – ประตูชัย – ชมเมืองปารีส – ถนนชองป์เซลเิซ่  (ประเทศฝร่ังเศส) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองปารีส จนกระทัง่ถึงกรุงปารีส  เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยุบ่นแม่น ้าแซนน์ 
บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ินฐานมากวา่ 2000 ปี เมืองปารีส 
มหานครซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นเมืองหลวงดา้นแฟชัน่  ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มววิทิวทศัน์อนัสวยงาม
ของทุ่งดอกเรบซีด,ไร่องุ่น,และหมู่บา้นชนบทของฝร่ังเศสจนกระทั้งเขา้สู่เมืองปารีส 

กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพ่ือล่องเรือแม่น า้แซนน์ ชมววิทิวทศัน์กนั
บนดาดฟ้าเรือช่ืนชมความงามของทศันียภาพของนครปารีส ชมสถานท่ี
ส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้าแซนน์ โบราณสถาน และอาคารท่ีเก่าแก่
สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษต์ลอดทางท่านจะได้
ความประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพท่ีร่วมกนัสรรสร้างให้นครปารีสไดช่ื้อวา่เป็นนครท่ีมีความงดงาม
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น สะพานอเลก็ซานเดอร์, ศาลาว่าการ, จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษาปณ์, เกาะอลิเดอลาซิเต้ 
(ในกรณีท่ีน ้าในแม่น ้าแซนข้ึนสูงกวา่ปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวสิัย เช่น การนดัหยดุ
งาน เป็นตน้ รายการล่องแม่น ้าแซนอาจจะไม่สามารถด าเนินการได)้ จากนั้นน าท่าน



ไปชม ประตูชัย สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของนโปเลียน ให้ท่านเดินชมชมสองฟากฝ่ัง ถนนชองป์เซลเิซ่ ตน้แบบถนน
ราชด าเนินของไทย ซ่ึงเตม็ไปดว้ยคาเฟ่และร้านคา้ขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ช่ือกอ้งโลก 

ค ่า     อาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัยเพ่ือสะดวก ในการชมความสวยงามของกรุงปารีส  
 ทีพ่กั Campanile Roissy Invest Hotel หรือเทยีบเท่า (คืนที ่3) 
 

วนัที่ห้า       พระราชวงัแวร์ซายส์ –  โบสถ์นอร์ทเธอดาม  – หอไอเฟล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเขา้ชม พระราชวงัแวร์ซายส์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นป๊ึก ทีส่ าคัญเทีย่วแบบ VIP ไม่มี
ต่อคิว) พระราชวงัท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อใหใ้หญ่ท่ีสุดในปฐพี ชม
ความอลงัการของพระราชวงัซ่ึงไดรั้บการตกแต่งไวอ้ยา่งหรูหรา
วจิิตรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งต่างๆ อาทิเช่น หอ้งอพอลโล, 
หอ้งนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระ
โรง, ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึงเร่ืองราวและความเป็นมา
ของอดีตอนัยิง่ใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย      จากนั้นน าท่านชม โบสถ์นอร์ทเธอดาม  ซ่ึงตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัตกของกรุงปารีส 

ประเทศฝร่ังเศส มหาวหิารเร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1163 ระหวา่งรัชสมยัพระเจา้
หลุยส์ท่ี 7 โบสถน้ี์ไดรั้บการบรูณปฎิสังขรณ์โดยเออเซน วยีอเลต-์เลอ-ดุก ผูเ้ป็น
สถาปนิกคนส าคญัคนหน่ึงของฝร่ังเศสการก่อสร้างเป็นแบบกอธิคเป็นมหาวิหาร
แรกท่ีถูกสร้างในลกัษณะน้ี และการก่อสร้างก็ท าต่อเน่ืองมาตลอดสมยักอธิค ประติมากรรม และหนา้ต่างปรดบักระ
จกสี ราวปี ค.ศ. 1790 ระหวา่งการปฏิวติัฝร่ังเศส โบสถก์็ไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกั 
ประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกท าลายไปมาก มหาวหิารได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์
คร้ังใหญ่ระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 จนมีสภาพเหมือนก่อนหนา้ท่ีถูกท าลายได้เวลานัด
หมาย น าท่านถ่ายภาพ หอไอเฟล เป็นท่ีระลึกจากมุมกวา้งซ่ึงเป็นจุดท่ีสวยท่ีสุดและสามารถ
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน หอไอเฟลเป็นหอสูงสร้างดว้ยโครงเหล็กทั้งหมด โดยชาวฝร่ังเศสช่ือ 
กุสตาฟ เอฟเฟล มีความสูง 984 ฟุต ใชเ้หล็กทั้งหมด 7 พนัตนั สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2413 เพื่อ
เป็นประติมากรรมฉลองครบรอบ 100 ปีหลงัการปฏิวติัฝร่ังเศส ท่ามกลางเสียงคดัคา้นของ
ประชาชนในสมยันั้นวา่ รูปทรงน่าเกลียดอปัลกัษณ์เป็นท่ีสุด หารู้ไม่วา่อีกไม่ก่ีสิบปีต่อมา หอเหล็กสูง 324 เมตร 
น ้าหนกั 10,000 ตนัน้ี จะกลายเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองท่ีคนทัว่โลกอยากมาเห็น ผา่นชม จัตุรัสคองคอร์ด สถานท่ี
ส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในหนา้ประวติัศาสตร์ของฝร่ังเศสและยโุรป เป็นลานประหารท่ีตั้งกิโยตินซ่ึงคร่าชีวติผูค้นนบั
พนัในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศสปี ค.ศ. 1789 

ค ่า     รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝร่ังเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก สเต๊ก
สไตล์ฝร่ังเศส 1 อย่าง อาทิเน้ือหมู/เน้ือวัว/เป็ดอบซอส/ปลา  พร้อมจิบไวน์ฝร่ังเศส ตบท้าย
ด้วยของหวาน ) 

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


    ทีพ่กั  Campanile Roissy Invest Hotel หรือเทยีบเท่า (คืนที ่4) 

 

วนัที่หก  มงมาร์ต – DUTY FREE  –  พรีะมิตแก้ว  – แกลลาร่ี ลาฟาแยตต์  – กรุงเทพฯ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเดินทางสู่ มงมาร์ต บริเวณน้ีเป็นเนินเขาเต้ียๆ โดยมี  มหาวหิารซาเกรเกอร์ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูเ่นินเขา ชาว
ปารีสเขาถือวา่เป็นสญัลกัษณ์ส าคญัช้ินหน่ึงซ่ึงเชิดหนา้ชูตาให้แก่ปารีสเท่าเทียม
กบัหอไอเฟล ประตูชยัและมหาวหิารนอเตรอดาม มหาวิหารซาเกรเกอร์ สร้างข้ึน
ดว้ยหินอ่อนทั้งหลงั ตรงกลางมียอดโดมสูงใหญ่ ส่วนท่ีต ่าลงมาก็มีโดมบริวาร
ขนาดกลางและขนาดเล็กลอ้มรอบอยู ่ โดมประธานตรงกลางมีความสูงไม่นอ้ยกวา่ 
80 เมตร บริเวณน้ีสามารถมองเห็นนครปารีสปารีสในมุมมกวา้ง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ร้านปลอดภาษี เพื่อใหท้่าน
ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง, น ้าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงั และเคร่ืองหนงัอ่ืนๆ 
รวมทั้งเส้ือผา้ BRAND  NAME จากฝร่ังเศส  ใหท้่านถ่ายรูป พรีะมิตแก้ว พพิธิภัณฑ์ลูฟวร์ 

เทีย่ง อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศัยเพ่ือสะดวก และให้เวลากบัการช้อปป้ิงสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที ่ 
ใหท้่านช็อปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของฝร่ังเศสภายในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั แกลลาร่ี ลาฟาแยตต์ ซ่ึงมีสินคา้แบรนด์
เนมทุกยีห่อ้รวมถึง LOUISE VUITTON ท่านท่ีไม่มีความประสงคช็์อปป้ิงสามารถเดินชมความงามของบา้นเมืองและ
โรงละครโอเปร่า ท่ีเก่าแก่สวยงาม เพราะยา่นช็อปป้ิงอยูก่ลางเมืองมีอาคารบา้นเรือนสวยงามมาก 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อท าการเช็คอิน และท า TAX REFUND  
22.40 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี QR 038 / QR 832 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา   
    
วนัทีเ่จ็ด   กรุงเทพฯ 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

ขอบคุณท่านทีใ่ช้บริการ 

 

 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพิม่เติม ** 
 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน ** 
 

 อิตาลี  สวิตเซอร์แลนด์ ฝร่ังเศส 7  วัน 4 คืน  

QATAR AIRWAYS  

อตัราค่าบริการ  พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

วนัที ่24 – 30 พฤษภาคม 2562   59,888 8,500 



***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดนิทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 

ส าหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเน้ือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
 
* ในกรณเีล่ือนการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทีอ่ยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อส าคัญทีท่่านควรทราบ*** 
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษทั จะท าการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื่นวีซ่า เป็นการ
ยืน่วซ่ีาแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยืน่วซ่ีา 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 
2) ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาย่ืนวีซ่าตามวันที่บริษัทแจ้งไว้ ท าให้วันย่ืนวีซ่าเหลือน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ท่านจะต้อง
จ่ายเงินค่าวีซ่าเพิ่มท่านละ 2,600 บาท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจ านวนน้ี ท่านสามารถจ่ายเงินท่ีตวัแทนยื่นวีซ่าดว้ย
ตวัท่านเองในวนัท่ีท่านยืน่วซ่ีา  
 
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปและกลบัพร้อมคณะ (น ้ าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม / กระเป๋าถือข้ึน

เคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 
2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 

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

เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวนัเข้าพกัตรงกับช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมย่ืนวซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ เท่านั้น ท่านใดต้องการซ้ือประกนัสุขภาพเพิม่เติมโปรดติดต่อบริษัททวัร์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณต้ีองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 2 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 20 ยูโรต่อท่าน 



6)  ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 18 ยูโร) 
 
***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

• กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีหรือก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนัไม่ว่าผลของวซ่ีาจะออกหรือไม่ออกกต็าม มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท)  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีได้ช าระไปแล้วจ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

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

• ในการย่ืนวซ่ีา ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรนลายนิว้มือ 
โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

• กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วันย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบิน
ถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

• ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารไม่ของท่านไม่
น่าเช่ือถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับ
โทรศัพท์สถานทูต / การใช้ค าพูดไม่สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลท าให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินให้ท่าน 



• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ท าใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืน
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 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการขอวซ่ีาฝร่ังเศส 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัท าการ และต้องมาแสดงตนทีส่ถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลือ
ส าหรับประทบัวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง จ านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พืน้ฉากหลงัสีขาวเท่าน้ัน อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป)  
รูปถ่ายวซ่ีาฝร่ังเศส 

รูปถ่ายวซ่ีาส าหรับการยืน่ขอวซ่ีามีเง่ือนไขดงัน้ี 
1.สีพื้นหลงัสีขาว 
2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรูปหนา้จากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรูปหนา้เท่ากบัรูปหนา้ในพาสปอร์ต) 
3.ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
4.ภาพถ่ายล่าสุดท่ีเหมือนตวัจริง 
โปรดทราบว่า รูปถ่ายย่ืนวซ่ีา จะต้องมีลกัษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู้
ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยู่ทีภ่ายในศูนย์ TLScontact. 

ตารางดา้นล่างแสดงถึงตวัอยา่งภาพถ่ายท่ีไม่ไดม้าตรฐาน โดยมีเคร่ืองหมาย "✗" และเคร่ืองหมาย "✓", ส าหรับภาพถ่ายท่ีได้
มาตรฐาน ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดของการยืน่ขอวซ่ีาเชงเกน้ 

คุณภาพของภาพถ่าย 
 

 
 
 
 

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

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: จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล, ต  าแหน่ง, วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิมท างาน

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 
เดือน ) 

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

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

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน) ใชส้เตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร พร้อมน าเล่มจริง
มาแสดงวนัที่ย่ืนวซ่ีา 
▪ เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเด็ดขาด!!) 

****** 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 หลงัจากนั้น
เท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุ
วนั และประเทศท่ีเดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้งและ
ตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัท่ีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้น าส าเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย เพื่อไม่ให้
ผดิพลาดในการออกเอกสาร) 

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

***** ส าหรับคนที่จะใช้เล่มไปทีอ่ื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 

 

 


