
#16025        ทัวร�ยุโรป เยอรมัน
ออสเตร�ย สว�ส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน
ปราสาทนอยชวานสไตน� ยอดเขา

จ�งเฟรา บิน QR



เข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ปราสาทเก่าแก่ท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา มีถังไวน์เก่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนย์ีแลนด์ 

พชิิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe นั่งรถไฟชมวิวท่องเท่ียวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์   
เมืองลูเซิร์น  เมืองเล็กๆอันแสนน่ารัก ชมสัญลกัษณ์ประจ าเมือง สะพานไม้ชาเปล  และ สิงโตหินแกะสลกั  

สวิสเซอร์แลนด์ พกัเมือง Interlaken สถานตากอากาศท่ีนักท่องเท่ียวจากทุกมุมโลกช่ืนชอบมากท่ีสุด 
พระราชวังแวร์ซายส์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ท่ีส าคัญเท่ียวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว  

 

 

 
 
 

 ก าหนดการเดินทาง   
เดือนพฤษภาคม : วันที่ 23 – 30 พ.ค.   
เดือนมิถุนายน : วันที ่6 – 13 มิ.ย.  
วันแรก กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต 

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

20.25 น.  ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต โดยเท่ียวบินท่ี QR 835/QR 069 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา  บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดเท่ียวบิน  

 
วันท่ีสอง แฟรงค์เฟิร์ต  – ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก  - ฟุสเซ่น  (เยอรมัน) 
07.10 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลการกรแลว้ น าท่านเดินทางสู่

ตวัเมือง  แฟรงคเ์ฟิร์ต เมืองศูนยก์ลางทาง การเงิน การธนาคาร และธุรกิจ ของประเทศเยอรนี  จากนั้นน าทา่นไปยงั
บริเวณ จตัุรัสโรเมอร์ อาคารโรเมอร์ หรือศาลากลาง ของนครแฟรงค์
เฟิร์ต วิหารเซนตพ์อล ซ่ึงใชเ้ป็นอาคารรัฐสภาของ นครแฟรงคเ์ฟิร์ต
และอีกทั้งยงัเป็น อาหารรัฐสภาแห่งแรก ของประเทศเยอรมนี  วิหาร
เซนต ์ บาโทโลมิว ซ่ึงเป็นวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ ของนครแฟรงคเ์ฟิร์ต  
จากนั้นน าคณะออกเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) คืออีก
หน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและน่ามาเยอืนมากเมืองหน่ึงของรัฐบา



เดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก ดว้ยบรรยากาศอนัแสนโรแมนติก เสน่ห์ของตวัเมืองเก่าสตไลบ์าโรก รวมไปถึ  งปราสาท
โบราณท่ีมีความงดงาม นัน่จึงท าให้เมืองไฮเดลเบิร์กไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวและสามารถดึงดูด
นกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศใหม้าเยอืนไดเ้ป็นจ านวนมาก  

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านชม เมืองเก่าริมแม่น ้าเนคก้าร์ (NECKAR) บริเวณสะพานเก่าท่ีมีช่ือเสียงของเมืองท่ีสามารถมองเห็น

วิวทิวทศัน์ของเมือง และปราสาทเก่าท่ีตั้งอยูบ่นเขาไดอ้ยา่งชดัเจน 
จากนั้นน าท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก มีถงัไวน์เก่าท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลก ปราสาทเก่าแก่ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาขนาดยอ่มท่ีสามารถ
มองเห็นวิวทิวทศัน์ของเมืองไฮเดลเบิร์กไดอ้ยา่งสวยงาม ไดเ้วลานดั
หมายน าคณะออกเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น ปลายสุดของเส้นทางถนน
สายโรแมนติกอนัโด่งดงัของประเทศเยอรมนี Romantic Road เป็นหน่ึงในเส้นทางยอดนิยม ในประเทศเยอรมนั อยู่
ในแควน้บาวาเรีย 

 ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
  พกัคา้งคืน ณ EURO PARK HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนท่ี1) 
 

วันท่ีสาม    โฮเฮนชวานเกา –  ปราสาทนอยชวานสไตน์  – อนิส์บรุค  – วังหลงัคาทองค า   (ออสเตรีย) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของ

ประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ผ่านเส้นทางสายท่ีมีทิวทศัน์อนัสุดแสน
โรแมนติค ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูงน าท่านเดินทางขึ้นปราสาทเข้า
ชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein 
Castle) โดยรถบัสเล็ก ( หากช่วงท่ีหิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้บริการ
แก่นักท่องเท่ียว เน่ืองด้วยเพ่ือความปลอดภัยทางบริษัทฯ จะน าคณะเดิน
ขึน้-ลงปราสาท เน่ืองจากเวลาหิมะตกทางจะล่ืนและอั  นตราย ) น าท่านเข้าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
ในดิสนีย์แลนด์ ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึงเป็นปราสาท
ของพระเจ้าลุดวิคท่ี 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว  พระเจ้าลุดวิกทรงเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะนิสัยท่ีลึกลับเป็นปริศนา 
(eccentric) และผูท่ี้ส้ินพระชนม์ในสถานการณ์ท่ีค่อนขา้งมีเง่ือนง า สุขภาพจิตของพระองค์ในบั้นปลายอาจจะไม่
ปกติแต่ก็ไม่มีหลกัฐานทางการแพทยท่ี์เป็นท่ียนืยนัไดแ้น่นอน แต่ส่ิงท่ีทรงทิ้งไวเ้ป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลงัคืองานทาง
สถาปัตยกรรมท่ีทรงก่อสร้างท่ีรวมทั้งวงัและปราสาทใหญ่โตท่ีทั้งหรูหราโอ่อ่าและเต็มไปดว้ยจินตนาการราวเทพ
นิยายหลายแห่ง รวมทั้งปราสาทนอยชวานชไตน์ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก และทรงเป็นผู ้
อุปถมัภ์ริชาร์ด วากเนอร์ คีตกวีและนักเขียนดนตรีโอเปร่าคนส าคญัของเยอรมนี ชมความวิจิตรพิสดารของห้อง
ต่างๆท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงาม โดยการออกแบบของ คริสเตียน แยงค์ 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2


 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอนิส์บรุค ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองหลวงของรัฐทิโรล ซ่ึงอยูท่างตะวนัตกของประเทศ
ออสเตรีย ตั้งอยูบ่นท่ีราบลุ่มแม่น ้าอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจกัรพรรดิแม็ก
ซิมิเลียนแห่งราชวงศฮ์อฟบวร์ก เพราะอากาศดีมากผูท่ี้เขา้มาปกครองจกัรวรรดิออสเตรียต่างก็ตอ้งติดใจมาพกัผ่อน
ในเมืองแห่งน้ี ไม่วา่จะเป็น พระนางมาเรีย เทเรเซีย ผูย้ิง่ใหญ่ หรือ
แมแ้ต่นโปเลียน โบนาปาร์ต ระหวา่งทางพกัผ่อนตามอธัยาศยั
เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของสองขา้งทางจากนั้นน าท่านชมความร่มร่ืนขอ 
สวนสาธารณะฮอฟการ์เดน้  ถ่ายรูปกบั วังหลงัคาทองค า เป็นสัญลกัษณ์
ส าคญัของเมืองอินส์บรุค ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดย
จกัรพรรดิ Friedrich ท่ี 4 ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 15 ส าหรับเป็นท่ีประทบัของผูป้กครองแควน้ทิโรล ต่อมาจกัรพรรดิ 
Maximilian ทรงปรับเปล่ียนโกลเดน้รูฟใหเ้ป็นสไตลโ์กธิกผสมบาโร้ก และไดท้รงตกแต่งส่วนของหลงัคาท่ียืน่
ออกมาจากระเบียงดว้ยทองค าแท ้ จ านวน 2,738 แผน่ เพื่อใชเ้ป็นท่ีทอดพระเนตรเทศกาลต่างๆ ท่ีจดัขึ้นบริเวณ
จตัุรัสดา้นหนา้ท่ีประทบั ปัจจุบนัโกลเดน้รูฟกลายเป็นส านกังานการประชุมอลัไพน์นานาชาติ เสาสูงอนาซอล 
จากนั้นใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง เคร่ืองแกว้คริสตนั ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัสุดของออสเตรีย ใหท้่านถ่ายรูปบริเวณ River Inn  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
  พกัคา้งคืน ณ RAMADA INNSBRUCK TIVOLI  หรือเทียบเท่า (คืนท่ี2) 
 

วันท่ีส่ี          ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – ชม  อนุสาวรีย์สิงโต – อนิเทอร์ลาเค่น  (สวิตเซอร์แลนด์) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองน้ีตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีช่ือวา่ เวียวาลด ์

สแตร์ทเตอร์  อันหมายถึงทะเลสาบส่ีพันธรัฐ  น าท่าน ชม  อนุสาวรีย์สิงโต 
สัญลักษณ์ของความซ่ือสัตย์และกล้าหาญของชาวสวิสเซอร์แลนด์  ท่ีเสียชีวิตใน
ประเทศฝร่ังเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวงัในคราวปฏิวติัใหญ่ของ
ฝร่ังเศสแกะสลกัอยูบ่นหนา้ผาหิน 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชม สะพานไม้ชาเปล สัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์นสะพาน  ไมท่ี้เก่าแก่มีอาย ุ หลายร้อยปี  อสิระให้ท่านได้

เดินเล่นชมเมือง(ไม่ใช่วิ่งชมเมือง) หรือ  ชอ้ปป้ิง นาฬิกาสวิสฯ   
อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP 
เป็นตน้ หรือเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกเช่น มีดสวิสฯ พร้อม
สลกัช่ือ, สินคา้พื้นเมืองของท่ีระลึก, ช็อคโกแลต เป็นตน้ ได้
เวลานดัหมายน าท่านเดินทางโดยรถโคช้ สู่ เมืองอนิเทอร์ลา
เค่น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 
แห่งกลางเมือง ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ, สถานคาสิโน ฯลฯ ใหท้่านเดินเล่นพกัผอ่น ช่ืนชมบรรยา  



กาศของตวัเมืองท่ีมีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง มีสวนดอกไมเ้ล็กๆ น่ารักสร้างสีสันใหต้วัเมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิโน
คูซาลอายกุวา่ 100 ปีท่ีงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น และยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีกดว้ย  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร (ฟองดู ต้นต าหรับสวิตเซอร์แลนด์) 
  พกัคา้งคืน ณ  CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 3) 
 

วันท่ี                พชิิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป – ถ า้น ้าแข็ง 1000ปี  –  ดิจอง  (ฝร่ังเศส) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศขึ้นมุ่งหนา้ขึ้นสู่หมู่ บ้านกรินเดลวาลด์กรุน เพ่ือน าท่านขึน้รถไฟ สาย

จุงฟราวบาห์เนน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบ
สวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ ท่ีมีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบาน
สะพร่ังในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้เปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไม้ล่วงบ้าน
หลงัน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต ์ฝูงววัพื้นเมืองท่ีกระจดั
กระจายแทะเล็มหญ้าอยู่ทั่วบริเวณ ล าธารน ้ าธรรมชาติเล็กๆท่ีใส
สะอาดและฉากหลงัท่ีมีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซ่ึงจะท าให้คณะได้รับความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง 
พร้อมน าคณะเปล่ียนบรรยากาศโดยการ น่ังรถไฟชมวิวท่องเท่ียวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์  แล้วเปลี่ย  
นเป็นรถไฟสายภูเขาท่ีสถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟท่ีจะน าท่านเดินทางลอดอุโมงคท่ี์ชาวสวิสฯไดข้ดุเจาะไวท่ี้ความสูง
ถึง 3,464 เมตร จนกระท่ังถึง สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดใน
ยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซ่ึง มีความ
สูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน ้ าแข็ง
ขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  นักท่องเท่ียวหลายๆคน
บอกว่าท่ีน่ีสวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์เพราะยอดเขาแห่งน้ีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001  
อิสระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่าน ชม ถ ้าน ้าแข็ง1,000 ปี  ท่ีสร้างโดยการเจาะธาร
น ้าแข็งเขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน ้ าแขง็แกะสลกัรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทศัน์และสัมผสัหิมะท่ีลานพลาโต 
Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในโลกพร้อมซ้ือของท่ีระลึกต่างๆตาม
อธัยาศยั 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวันเมนูท่ีดีท่ีสุด ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา  
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางลงจากยอดเขา โดยเส้นทางรถไฟอีกดา้นหน่ึงเพื่อ เปล่ียนบรรยากาศ ไม่ให้ซ ้ า

ทางเดิมผ่าน เมืองเวนเก้น  เมืองท่ีสร้างบ้านแบบสวิตเซอร์แลนด์ ซ่ึงมีความ
สวยงามมากจนยากท่ีจะลืม  แวะเปล่ียนรถไฟท่ีสถานีไคลน์ไชเด็คซ่ึงบริเวณ
สถานีน้ี ลน้เกลา้รัชกาลท่ี5 เคยเสด็จมาแลว้  จนกระทัง่ถึงเมืองเลาเท่นบรุนเน่น 
(LAUTERBRUNNEN) จากนั้ น  ออกเดินทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนของ 
สวิสเซอร์แลนด์- ฝร่ังเศส เดินทางผ่านทุ่งราบอนักวา้งใหญ่สู่เขตแควน้เบอร์กนัดี 



ท่ีมีการปลูกตน้มาสตา้เพื่อน ามาผลิตมาเป็น มสัตาร์ด อีกทั้งยงัเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นดีของประเทศฝร่ังเศส เดิน
ทางเขา้สู่ เมืองดีจอง ซ่ึงเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีสวยงามของประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์กนัดีชม
อาคารบา้นเรือนสมยัเรอเนสซองส์  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง สไตล์ฝร่ังเศส ) 
 พกัค้างคืน ณ OCEANIA LE JURA หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 5) 
 

วันท่ีหก        แวร์ซายส์  –  ล่องเรือบาโตมุช –  อาหารพ้ืนเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู  (ฝร่ังเศส) 
 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองปารีส เมืองหลวงของประเทศ ฝร่ังเศส ตั้งอยุ่บนแม่น ้ าแซนน์ บริเวณตอนเหนือของ

ประเทศฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ินฐานมากว่า 2000 ปี เมืองปารีส มหานครซ่ึงไดรั้บ
การกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงดา้นแฟชัน่  ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของทุ่งดอกเรบ
ซีด,ไร่องุ่น 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเดินทางไปยงั แวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวงและศูนยก์ลางการเมืองการปกครองในสมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 อยู่

ห่างจากปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร น าท่านเขา้ชม พระราชวังแวร์ซายส์ (มีไกด์
ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นป๊ึก ท่ีส าคัญเท่ียวแบบ VIP ไม่
มีต่อคิว) พระราชวงัท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใหญ่ท่ีสุดในปฐพี ชมความ
อลงัการของพระราชวงัซ่ึงไดรั้บการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวิจิตรบรรจง 
ชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน 
ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกทอ้งพระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึงเร่ืองราวและความเป็นมา
ของอดีตอนัยิ่งใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ นครปารีส นครหลวงของฝร่ังเศส 
ศูนยก์ลางแห่งแฟชั่นชั้นน าของโลก ตั้งอยู่ริมสองฝ่ังของแม่น ้ าแซน น าท่าน
เดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพ่ือล่องเรือแม่น ้าแซนน์  ชมวิวทิวทัศน์กันบน
ดาดฟ้าเรือ ช่ืนชมความงามของทศันียภาพของนครปารีส ชมสถานท่ีส าคัญ
คู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ าแซนน์ โบราณสถาน และอาคารท่ีเก่าแก่สร้าง
ดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ตลอดทางท่านจะไดค้วาม
ประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพท่ีร่วมกนัสรรสร้างให้นครปารี  สไดช่ื้อว่าเป็นนครท่ีมีความงดงามท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น สะพานอเล็กซานเดอร์, ศาลาว่าการ, จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษาปณ์, เกาะอิลเดอลาซิเต้ 
ศูนยก์ลางเมืองแห่งแรก สถานท่ีตั้ง มหาวิหารนอเตรอดาม หรือโบสถ์นอเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิกท่ี
ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ซ่ึงในอดีตเคยใช้เป็นสถานท่ีส าหรับพิธีราชาภิเษกนะโปเลียนขึ้ น
ครองราชย ์มีอายุเก่าแก่กวา่ 800 ปี และท าให้ใหป้ารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลกงดงามท่ีสุดแ   
ห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีท่ีน ้ าในแม่น ้ าแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นตน้ 
รายการล่องแม่น ้าแซนอาจจะไม่สามารถด าเนินการได)้ 



ค ่า รบัประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝรัง่เศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่าน
สามารถ เลือก สเต๊กสไตลฝ์รัง่เศส 1 อย่าง อาทิเน้ือหมู/เน้ือววั/เป็ดอบซอส/ปลา  
พร้อมจิบไวน์ฝรัง่เศส ตบท้ายด้วยของหวาน ) 

 

  พกัค้างคืน ณ HOLIDAY INN PARIS PORTE DE CLICHY เทียบเท่า (คืนท่ี 5) 
 

วันท่ีเจ็ด      ประตูชัย  –  หอไอเฟล   –  พรีะมิตแก้ว พพิธิภัณฑ์ลูฟวร์ – ช้อปป้ิงแกลลาร่ี ลาฟาแยตต์   –  กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านไปชม ประตูชัย สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของนโปเลียน ก่อนนัง่รถผา่นชม

สองฟากฝ่ัง ถนนชองป์เซลเิซ่ ตน้แบบถนนราชด าเนินของไทย ซ่ึงเตม็ไปดว้ยคาเฟ่และ
ร้านคา้ขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ช่ือกอ้งโลกผา่นชม จัตุรัสคองคอร์ด สถานท่ี

ส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในหนา้ประวติัศาสตร์ของฝร่ังเศสและยโุรป เป็นลานประหารท่ีตั้งกิโยติน
ซ่ึงคร่าชีวิตผูค้นนบัพนัในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศสปี ค.ศ. 1789  น าท่านถ่ายภาพกบั หอไอเฟล 
สัญลกัษณ์ของนครปารีสดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟุต กนัอยา่งจุใจจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ร้าน
ปลอดภาษี เพื่อใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง, น ้าหอม, 
เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงั และเคร่ืองหนงัอ่ืนๆ รวมทั้งเส้ือผา้ BRAND  NAME จากฝร่ังเศส  
ใหท้่านถ่ายรูป พรีะมิตแก้ว พพิธิภัณฑ์ลูฟวร์ ใหท้่านช็อปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของฝร่ังเศส
ภายในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั แกลลาร่ี ลาฟาแยตต์ ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมทุกยีห่้อรวมถึง LOUISE VUITTON ท่านท่ีไม่มี
ความประสงคช์็อปป้ิงสามารถเดินชมความงามของบา้นเมืองและโรงละครโอเปร่า ท่ีเก่าแก่สวยงาม เพราะยา่นช็อป
ป้ิงอยูก่ลางเมืองมีอาคารบา้นเรือนสวยงามมากไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล 
เพื่อท าการเช็คอิน และท า TAX REFUND  

22.40 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี QR 038 / QR 832 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา      
 
วันท่ีแปด       กรุงเทพฯ 
19.00 น. คณะเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

ขอบคุณท่านท่ีใช้บริการ 

 



 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝร่ังเศส 8วัน  
โดย QATAR AIRWAYS  

อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ 

(พกัห้องคู2-3ท่าน) 
พกัเดี่ยว 

จ่ายเพิม่ 

วันที่ 23 – 30 พ.ค.   68,888 10,000 

วันที่ 6 – 13 มิ.ย. 68,888 10,000 
 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบินเพิม่เติม ** 
 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน ** 
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธิ์ในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 
ส าหรับท่านท่ีเป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเน้ือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
* ในกรณีเล่ือนการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมท่ีอยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อส าคัญท่ีท่านควรทราบ*** 
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษทั จะท าการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลาใหเ้ขา้ไปยื่นวีซ่า เป็นการ
ยืน่วีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยืน่วีซ่า 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 
***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆของบริษัท เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ างวดแรกแล้ว ทาง
บริษัทถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว *** 
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวันเดินทางไปและกลบัพร้อมคณะ (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 

กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 
2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 

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

เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวันเข้าพกัตรงกบัช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 



7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมย่ืนวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพ ยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท  กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่านใดต้องการซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัท
ทัวร์ 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 2 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 16  ยูโรต่อท่าน 
6)  ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 12 ยูโร) 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 

• กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / 
เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจ าท่านละ 40,000 บาท 

• ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท)  ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจ าท่านละ 40,000 บาท 

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 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 าการยืน่วีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

• ในการย่ืนวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรน
ลายนิว้มือ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ี
มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 



• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผ่านหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบิน
ถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน 

• ในกรณีท่ีทางบริษัทขอเอกสารเพิม่เติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามท่ีสถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้ค าพูดไม่
สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลท าให้วีซ่าไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถ
ติด  ท าใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่
คืนค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการขอวีซ่าฝร่ังเศส 
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพจิารณาวีซ่า 15 วันท าการ และต้องมาแสดงตนท่ีสถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึ้นไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลือ
ส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง จ านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พื้นฉากหลงัสีขาวเท่านั้น อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป)  
รูปถ่ายวีซ่าฝร่ังเศส 

รูปถ่ายวีซ่าส าหรับการยืน่ขอวีซ่ามีเง่ือนไขดงัน้ี 
1.สีพื้นหลงัสีขาว 
2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรูปหนา้จากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรูปหนา้เท่ากบัรูปหนา้ในพาสปอร์ต) 
3.ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
4.ภาพถ่ายล่าสุดท่ีเหมือนตวัจริง 
โปรดทราบว่า รูปถ่ายย่ืนวีซ่า จะต้องมีลกัษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู้
ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยู่ท่ีภายในศูนย์ TLScontact. 

ตารางดา้นล่างแสดงถึงตวัอย่างภาพถ่ายท่ีไม่ไดม้าตรฐาน โดยมีเคร่ืองหมาย "✗" และเคร่ืองหมาย "✓", ส าหรับภาพถ่ายท่ีได้
มาตรฐาน ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดของการยืน่ขอวีซ่าเชงเกน้ 

คุณภาพของภาพถ่าย 
 

 
 
 
 

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

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ /ส าเนาใบมรณะบตัร/ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล/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 และ
ใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 



7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
มารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพ่อและแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของ
บิดาหรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

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/ปีท่ีเร่ิม
ท างาน , เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น ( ตวัจริงอายุ
ไม่เกิน 1 เดือน ) 

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

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

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) ใชส้เตทเมนท ์ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร พร้อมน าเล่ม
จริงมาแสดงวันท่ีย่ืนวีซ่า 
▪ เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเด็ดขาด!!) 

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

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, 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 ท่ีจะใชย้ืน่วีซ่า 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  
10.3 ขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  ตอ้งมีอายุไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดค้ิวยืน่วีซ่า 

พร้อมทั้งตอ้งระบุ จ านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดค้ิวยืน่วีซ่าวนัท่ี 18 กนัยายน 2557  หนงัสือ
รับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่า 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
ผิดพลาดในการออกเอกสาร) 

11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วีซ่า 
12. กรณีผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 

***** ส าหรับคนท่ีจะใช้เล่มไปท่ีอ่ืนก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 
 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศ
ต่างๆ หรือถูก Blacklist หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 
 
 

 


