
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ปราสาทเก่าแก่ทีต่ั้งอยู่บนเนินเขา มถีงัไวน์เก่าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 
เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญงินิทราในดสินีย์แลนด์ 

พชิิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe น่ังรถไฟชมววิท่องเทีย่วธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์  
เมืองลเูซิร์น  เมืองเลก็ๆอนัแสนน่ารัก ชมสัญลกัษณ์ประจาํเมือง สะพานไม้ชาเปล  และ สิงโตหินแกะสลกั 

สวสิเซอร์แลนด์ พกัเมือง Interlaken สถานตากอากาศทีนั่กท่องเทีย่วจากทุกมุมโลกช่ืนชอบมากทีสุ่ด  
พระราชวังแวร์ซายส์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ที่สําคญัเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อควิ 

 



 กาํหนดการเดนิทาง  วนัที ่15 – 22 มนีาคม  2563 
วันแรก กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต 
20.30 น.  คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน สายการบินไทย (TG) สงัเกตุป้าย 

กราเซีย กรุ๊ป เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระบตัรที่นัง่ขึ้นเคร่ือง 
23.40 น.  ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต โดยเที่ยวบินที่ TG 944 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดเที่ยวบิน 
 
วันที่สอง แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ฟุสเซ่น  (เยอรมัน) 
05.55  น.  คณะเดินทางถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต หลงัจากผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมืองและศุ ลการกรแลว้ นาํท่านเดินทางสู่

ตวัเมือง  แฟรงคเ์ฟิร์ต เมืองศูนยก์ลางทาง การเงิน การธนาคาร และธุรกิจ ของประเทศเยอร มนี  จากนั้นนาํท่ านไป
ยงับริเวณ  จัตุรัสโรเมอร์  อาคารโรเมอร์ หรือศาลากลาง ของนครแฟ
รงคเ์ฟิร์ต วหิารเซนตพ์อล ซ่ึงใชเ้ป็นอาคารรัฐสภาของ นครแฟรงค์
เฟิร์ตและอีกทั้งยงัเป็น อาหารรัฐสภาแห่งแรก ของประเทศเยอรมนี  
วหิารเซนต ์บาโทโลมิว ซ่ึงเป็นวหิาร ศกัด์ิสิทธ์ิ  ของนครแฟรงคเ์ ฟิร์ต  
จากนั้นนาํ คณะออกเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก  (Heidelberg) คืออีก
หน่ึงเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงและน่ามาเยอืนมากเมืองหน่ึงของรัฐบาเดิน-เวอืร์ทเทมแบร์ก ดว้ยบรรยากาศอนัแสน
โรแมนติก เสน่ห์ของตวัเมืองเก่าส ไตล์บารอก รวมไปถึ งปราสาทโบราณที่มีความงดงาม นัน่จึงทาํใหเ้มืองไฮเด
ลเบิร์กไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเที่ยวและสามารถดึงดูดนกัท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศใหม้าเยอืนไดเ้ป็น
จาํนวนมาก  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 1) 
บ่าย จากนั้นนาํท่านชม เมืองเก่าริมแม่นํ้าเนคคาร์ (NECKAR) บริเวณสะพานเก่าที่มีช่ือเสียงของเมืองที่สามารถมองเห็น

ววิทิวทศัน์ของเมือง  และปราสาทเก่าที่ตั้งอยูบ่นเขาไดอ้ยา่งชดัเจน  
จากนั้นนาํท่าน เข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก  มีถงัไวน์เก่าที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก ปราสาทเก่าแก่ที่ตั้งอยูบ่นเนินเขาขนาดยอ่มที่สามารถ
มองเห็นววิทิวทศัน์ของเมืองไฮเดลเบิร์กไดอ้ยา่งสวยงาม ไดเ้วลานดั
หมายนาํคณะออกเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น ปลายสุดของเสน้ทางถนน
สายโรแมนติกอนัโด่งดงัของประเทศเยอรมนี Romantic Road เป็นหน่ึงในเสน้ทางยอดนิยม ในประเทศเยอรมนั อยู่
ในแควน้บาวาเรีย 

 คํา่    รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) (ม้ือที่ 2) 
  พักค้างคืน ณ EURO PARK HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที่1) 
 

วันที่สาม    โฮเฮนชวานเกา –  ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรุค – วังหลังคาทองคาํ   (ออสเตรีย) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 3) 
  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  เมืองโฮเฮนชวานเก า (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของ

ประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ผา่นเสน้ทางสายที่มีทิวทศัน์อนัสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูงนาํ



ท่านเดินทางขึ้นปราสาท เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) โดยรถบัส
เล็ก  ( หากช่วงที่หิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
เน่ืองด้วยเพ่ือความปลอดภัยทางบริษัทฯ จะนําคณะเดินขึน้- ลงปราสาท 
เน่ืองจากเวลาหิมะตกทางจะล่ืนและอันตราย ) นําท่านเข้าชมต้นแบบ
ของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์  ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน์ 
ตั้งตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึงเป็น ปราสาทของ
พระเจา้ลุดวคิที่ 2 หรือ เจา้ชายหงส์ขาว  พระเจา้ลุดวกิทรงเป็นบุคคลที่มีลกัษณะนิสยัที่ลึกลบัเป็นปริศนา (eccentric) 
และผูท้ี่ส้ินพระชนมใ์นสถานการณ์ที่ค่อนขา้งมีเง่ือนงาํ สุขภาพจิตของพระองคใ์นบั้นปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่มี
หลกัฐานทางการแพทยท์ี่เป็นที่ยนืยนัได้ แน่นอน  แต่ส่ิงที่ทรงทิ้งไวเ้ป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลงัคืองานทาง
สถาปัตยกรรมที่ทรงก่อสร้างที่รวมทั้งวงัและปราสาทใหญ่โตที่ทั้งหรูหราโอ่อ่าและเตม็ไปดว้ยจินตนาการราวเทพ
นิยายหลายแห่ ง รวมทั้ง ปราสาทนอยชวานชไต น์ซ่ึงเป็นปราสาทที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จกักนัทัว่โลก และทรงเป็นผู ้
อุปถมัภริ์ชาร์ด วากเนอร์ คีตกวแีละนกัเขียนดนตรีโอเปร่าคนสาํคญัของเยอรมนี ชมความวจิิตรพสิดารของหอ้ง ต่าง 
ๆที่ไดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงาม โดยการออกแบบของ คริสเตียน แยงค์ 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) (ม้ือที่ 4) 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย  เป็นเมืองหลวงของรัฐทิโรล ซ่ึงอยูท่างตะวนัตกของประเทศ

ออสเตรีย ตั้งอยูบ่นที่ราบลุ่มแม่นํ้ าอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจกัรพรรดิแม็ก
ซิมิเลียนแห่งราชวงศฮ์อฟบวร์ก เพราะอากาศดีมากผูท้ี่เขา้มาปกครองจกัรวรรดิออสเตรียต่างก็ตอ้งติดใจมาพกัผอ่น
ในเมืองแห่งน้ี ไม่วา่จะเป็น พระนางมาเรีย เทเรเซีย ผูย้ิง่ใหญ่ หรือ
แมแ้ต่นโปเลียน โบนาปาร์ต  ระหวา่งทางพกัผอ่นตามอธัยาศยั
เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของสองขา้งทางจากนั้นนาํท่านชมความร่มร่ืน
ของ สวนสาธารณะฮอฟการ์เดน้  ถ่ายรูปกบั  วังหลังคาทองคาํ  เป็น
สญัลกัษณ์สาํคญัของเมืองอินส์บรุค ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่า สร้างขึ้น
โดยจกัรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 15 สาํหรับเป็นที่ประทบัของผู ้ ปกครองแควน้ทิโรล ต่อมา
จกัรพรรดิ Maximilian ทรงปรับเปล่ียนโกลเดน้รูฟใหเ้ป็นสไตลโ์กธิกผสมบาโร้ก และไดท้รงตกแต่งส่วนของ
หลงัคาที่ยืน่ออกมาจากระเบียงดว้ยทองคาํแท ้จาํนวน 2,738 แผน่ เพือ่ใชเ้ป็นที่ทอดพระเนตรเทศกาลต่างๆ ที่จดัขึ้น
บริเวณจตัุรัสดา้นหนา้ที่ประทบั ปั จจุบนัโกลเดน้รูฟกลายเป็นสาํนกังานการประชุมอลัไพน์นานาชาติ  เสาสูงอนา
ซอล จากนั้นใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง เคร่ืองแกว้คริสตลั ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัสุดของออสเตรีย ใหท้่านถ่ายรูปบริเวณ River 
Inn  

คํา่    รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที่ 5) 
  พักค้างคืน ณ RAMADA INNSBRUCK TIVOLI  หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
 

วันที่ส่ี          ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – ชมอนุสาวรีย์สิงโต – อินเทอร์ลาเค่น  (สวิตเซอร์แลนด์) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 6) 
 นาํท่านเดินทางสู่  เมืองลูเซิร์น  เมืองน้ีตั้งอยูริ่มท ะเลสาบขนาดใหญ่ที่ช่ื อวา่  เวยี

วาลด์  สแตร์ทเตอร์  อนัหมายถึงทะเลสาบส่ี พนัธรัฐ  นาํท่าน ชม  อนุสาวรีย์สิงโต  

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


สัญลักษณ์ของความซ่ือสัตย์และกล้าหาญของชาวสวิสเซอร์แลนด์  ที่เสียชีวติในประเทศฝร่ังเศส ระหวา่งการต่อสู้
ป้องกนัพระราชวงัในคราวปฏิวติัใหญ่ของฝร่ังเศสแกะสลกัอยูบ่นหนา้ผาหิน 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 7) 
บ่าย นาํท่านชม สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นสะพาน  ไมท้ี่เก่าแก่มีอาย ุหลายร้อยปี  อิสระให้ท่านได้ เดิน

เล่นชมเมือง(ไม่ใช่วิ่งชมเมือง) หรือ  ชอ้ปป้ิง นาฬิกาสวสิฯ   อาทิ 
ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นตน้  
หรือเลือกซ้ือของฝากของที่ระลึกเช่น มีดสวสิฯ พร้อมสลกัช่ือ , 
สินคา้พื้นเมืองของที่ระลึก, ช็อคโกแลต เป็นตน้  ไดเ้วลานดัหมาย
นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้ สู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น  เมืองหลวงของ
แบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์ประเทศสวสิเซอร์แลนดเ์มืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่
ระหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะ
ไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ, สถานคาสิโน ฯลฯ ใหท้่านเดินเล่นพกัผอ่น ช่ืนชมบรรยา   กาศของตวัเมืองที่มีทุ่งหญา้
กวา้งกลางเมือง มีสวนดอกไมเ้ล็กๆ น่ารักสร้างสีสนัใหต้วัเมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายกุวา่ 100 ปีที่งดงาม
ดว้ยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และยงัเป็นคาสิโนของเมืองอีกดว้ย  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (ฟองดู ต้นตําหรับสวิตเซอร์แลนด์) (ม้ือที่ 8) 
  พักค้างคืน ณ  CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3) 
 
วันที่ห้า        พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถํา้นํ้าแข็ง 1000ปี  –  ดิจอง  (ฝร่ังเศส) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 9) 
 นาํคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศขึ้นมุ่งหนา้ขึ้นสู่หมู่ บ้านกรินเดลวาลด์กรุน เพ่ือนําท่านขึน้รถไฟ สาย

จุงฟราวบาห์เนน ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มววิทิวทศัน์แบบ
สวสิเซอร์แลนดข์นานแท ้ที่มีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบานสะพร่ัง
ในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมล่้วงบา้นหลงันอ้ย
ใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวสิชาเลต ์ฝงูววัพื้นเมืองที่กระจดักระจาย
แทะเล็มหญา้อยูท่ ัว่บริเวณ ลาํธารนํ้ าธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉาก
หลงัที่มีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซ่ึงจะทาํใหค้ณะไดรั้บความประทบัใจเป็นอยา่งยิง่ พร้อมนาํคณะเปล่ียน
บรรยากาศโดยการ น่ังรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์  แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่
สถานีไคลน์ไชเด็ก รถไฟที่จะนาํท่านเดินทางลอดอุโมงคท์ี่ชาวสวสิฯไดข้ดุเจาะไวท้ี่ความสูงถึง 3,464 เมตร 
จนกระทั่งถึง สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of 
Europe บนยอดเขาจุงเฟรา  ซ่ึง มีความสูง 4,158 เมตร 
(13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานนํ้ าแขง็ขนาดใหญ่เรียกวา่ 
Sphinx  นกัท่องเที่ยวหลายๆคนบอกวา่ที่น่ีสวยงามดุจ
ดินแดนแห่งสวรรค ์เพราะยอดเขาแห่งน้ีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001  อิสระใหท้่านถ่ายภาพ
ความประทบัใจตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่าน ชมถํา้นํ้าแข็ง1,000 ปี  ที่สร้างโดยการเจาะธารนํ้ าแขง็เขา้ไปถึง 30 เมตร 



พร้อมชมนํ้ าแขง็แกะสลกัรูปร่างต่าง จากนั้นชมววิทิวทศัน์และสมัผสัหิมะที่ลานพลา โต Plateau และไม่ควรพลาด
การส่งโปสการ์ดจากที่ทาํการไปรษณียท์ี่สูงที่สุดในโลกพร้อมซ้ือของที่ระลึกต่างๆตามอธัยาศยั 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวันเมนูที่ดีที่สุด ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา  (ม้ือที่ 10) 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนาํคณะเดินทางลงจากยอดเขา โดยเสน้ทางรถไฟอีกดา้นหน่ึงเพือ่ เปล่ียนบรรยากาศ ไม่ใหซ้ํ้ าทาง
เดิมผา่นเมืองเวนเก้น เมืองที่สร้างบา้นแบบสวติเซอร์แลนด ์ซ่ึงมีความสวยงามมากจนยากที่จะลืม  แวะเปล่ียนรถไฟ
ที่สถานีไคลน์ไชเด็ค ซ่ึงบริเวณสถานีน้ี ลน้เกลา้รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาแลว้  
จนกระทัง่ถึง เมืองเลาเท่นบรุนเน่น  (LAUTERBRUNNEN) จากนั้นออกเดินทาง
โดยรถโคช้ขา้มพรมแดนของ สวสิเซอร์แลนด์-  ฝร่ังเศส เดินทางผา่นทุ่งราบอนั
กวา้งใหญ่สู่เขตแควน้เบอร์กนัดี ที่มีการปลูกตน้มาสตา้เพือ่นาํมาผลิตมา เป็น 
มสัตาร์ด อีกทั้งยงัเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นดีของประเทศฝร่ังเศส เดินทางเขา้สู่ เมืองดิ จอง  ซ่ึงเป็นอีกเมืองหน่ึงที่
สวยงามของประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์กนัดีชมอาคารบา้นเรือนสมยัเรอเนสซองส์  

คํา่    รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง สไตล์ฝร่ังเศส ) (ม้ือที่ 11) 
 พักค้างคืน ณ OCEANIA LE JURA หรือเทียบเท่า (คืนที่ 4) 

 
วันที่หก        แวร์ซายส์  –  ล่องเรือบาโตมุช –  อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู  (ฝร่ังเศส) 

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 12) 
  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองปารีส เมืองหลวงของประเทศ ฝร่ังเศส ตั้งอยุบ่นแม่นํ้ าแซนน์ บริเวณตอนเหนือของ

ประเทศฝร่ังเศสบนใจกลางแควน้ อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถ่ินฐานมากวา่ 2000 ปี เมืองปารี ส มหานครซ่ึงไดรั้บ
การกล่าวขานวา่เป็นเมืองหลวงดา้นแฟชัน่  ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มววิทิวทศัน์อนัสวยงามของทุ่งดอกเรบ
ซีด,ไร่องุ่น 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 13) 
  นาํท่านเดินทางไปยงั แวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวงและศูนยก์ลางการเมืองการปกครอ งในสมยัพระเจา้หลุยส์ ที่ 14 อยู่

ห่างจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต ้ระยะทางป ระมาณ 24 กิโลเมตร  
นาํท่านเขา้ชม พระราชวังแวร์ซายส์  (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย  ในแต่ละ
ห้องข้อมูลแน่นป๊ึก ที่สําคญัเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อควิ) พระราชวงัที่ถูก
สร้างขึ้นมาเพือ่ใหใ้หญ่ที่สุดในปฐพ ีชมความอลงัการของพระราชวงัซ่ึง
ไดรั้บการตกแต่งไวอ้ยา่งหรูหราวจิิตรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งต่างๆ อาทิเช่น หอ้งอพอลโล , หอ้งนโปเลียน  
หอ้งบรรทมของราชินี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโ รง, หอ้งสงครามและสนัติภา พ รวมถึงเร่ือ งราวและความเป็นมา
ของอดีตอนัยิง่ใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี สมควรแก่เวลานาํท่านเดิ นทางเขา้สู่  
นครปารีส  นครหลวงของฝร่ังเศส ศู นยก์ลางแห่งแฟชัน่ชั้ นนาํของโลก ตั้งอยู่
ริมสองฝ่ังของแม่นํ้ าแซน นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพ่ือ ล่องเรือแม่นํ้า
แซน ชมววิทิวทศัน์กนับนดาดฟ้าเรือ ช่ืนชมความงามของทศันียภาพของนคร
ปารีส ชมสถานที่สาํคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่นํ้ าแซน โบราณสถาน และ
อาคารที่เก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ตลอดทางท่านจะไดค้วาม ประทบัใจกบั



ความสวยงามของทศันียภาพที่ร่วมกนัสรรสร้างใหน้ครปารี   สไดช่ื้อวา่เป็นนครที่ มีความงดงามที่สุดแห่ งหน่ึงของ
โลก อาทิเช่น สะพานอเล็กซานเดอร์, ศาลาว่าการ, จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษาปณ์, เกาะอิลเดอลาซิเต้ ศูนยก์ลางเมือง
แห่งแรก สถานที่ตั้ง มหาวิหารนอเตรอดาม หรือโบสถ์นอเตรอดาม สร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิคที่ประดบัตกแต่งดว้ย
กระจกสีอยา่งงดงาม ซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็นสถา นที่สาํหรับพธีิราชาภิ เษกนะโปเลียนขึ้นครอง ราชย ์มีอายเุก่าแก่ก วา่ 
800 ปี และทาํใหใ้หป้ารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหน่ึงของโลกงดงามที่สุดแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีที่
นํ้ าในแม่นํ้ าแซนขึ้นสูงกวา่ปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวสิยั เช่น การนดัหยดุงาน เป็นตน้ รายการล่องแม่นํ้ าแซนอาจจะ
ไม่สามารถดาํเนินการได)้ 

คํา่  รบัประทานอาหารแบบพื้ นเมืองฝรัง่เศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่าน
สามารถ เลือก สเตก๊สไตลฝ์รัง่เศส 1 อย่าง อาทิเน้ือหมู /เน้ือววั/เป็ด
อบซอส/ปลา  พร้อมจิบไวน์ฝรัง่เศส ตบท้ายด้วยของหวาน ) (ม้ือที่ 14) 

 

  พักค้างคืน ณ HOLIDAY INN PARIS PORTE DE CLICHY เทียบเท่า (คืนที่ 5) 
 
วันที่เจ็ด      ประตูชัย  –  หอไอเฟล   –  พีระมิตแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ช้อปป้ิงแกลลาร่ี ลาฟาแยตต์   –  กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 15) 
 จากนั้นนาํท่านไปชม ประตูชัย สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของนโปเลียน ก่อนนัง่รถผา่นชม

สองฟากฝ่ัง ถนนชองป์เซลิเซ่ ตน้แบบถนนราชดาํเนินของไทย ซ่ึงเตม็ไปดว้ยคาเฟ่และ
ร้านคา้ขายของดีราคาแ พงจากดีไซเนอร์ช่ือก้ องโลกผา่นชม  จัตุรัสคองคอร์ด สถานที่

สาํคญัที่สุดแห่งหน่ึงในหนา้ประวตัิศาสตร์ของฝร่ังเศสและยโุรป เ ป็นลานประหารที่ตั้งกิ โยติน
ซ่ึงคร่าชีวติผูค้นนั บพนัในสมยัปฏิวติัฝร่ั งเศสปี ค .ศ. 1789  นาํท่านถ่ายภาพกบั หอไอเฟล  
สญัลกัษณ์ของนครปารีสดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟุต กนัอยา่งจุใจ จากนั้ น นาํท่านเดินทางสู่ ร้าน
ปลอดภาษี  เพือ่ใหท้่านไดเ้ลือก ซ้ือสินคา้ต่างๆ มากม าย อาทิเช่น เคร่ืองสาํ อาง , นํ้ าหอม , 
เคร่ืองประดบั , กระเป๋าหนงั และเคร่ื องหนงัอ่ืนๆ รวมทั้งเ ส้ือผา้ BRAND  NAME จากฝร่ังเศส   
ใหท้่านถ่ายรูป พีระมิตแก้ว พิพิธภัณ ฑ์ลูฟวร์  ใหท้่านช็ อปป้ิงสินคา้ที่มีช่ื อเสียงของฝร่ังเศส
ภายในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั แกลลาร่ี ลาฟาแยตต์ ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมทุกยีห่อ้รวมถึง LOUISE VUITTON ท่านที่ไม่มี
ความประสงคช์อ้ปป้ิงสามารถเดินชมความงามของบา้นเมืองและโรงละครโอเปร่า ที่เก่าแก่สวยงาม เพราะยา่นช้อป
ป้ิงอยูก่ลางเมืองมีอ าคารบา้นเรือนสวยงามม ากไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล 
เพือ่ทาํการเช็คอิน และทาํ TAX REFUND  

21.30 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย (TG)  เที่ยวบินที่  TG 933 บริการอาหารและเคร่ือ งด่ืมตลอด
เที่ยวบิน 



 
วันที่แปด       กรุงเทพฯ 
15.00 น. คณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 

 

 
เยอรมัน ออสเตรีย สวติเซอร์แลนด์  ฝร่ังเศส 8วนั  

โดย โดยสายการบินไทย (TG)  

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ 

(พักห้องคู่ 2 – 3 ท่าน) 

พักเดี่ยว 

จ่ายเพิ่ม 

วนัที ่15 – 22 มนีาคม  2563 69,555 10,000 
 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม ** 
 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน ** 
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณผู้ีร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 
สําหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเน้ือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่ วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
 
* ในกรณเีล่ือนการเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิม่เติม เช่นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อสําคญัที่ท่านควรทราบ*** 
1.)ในการยืน่วซ่ีา ทางบริษทั จะทาํการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้าํหนดวนัและเวลาใหเ้ขา้ไปยืน่วซ่ีา  เป็นการ
ยืน่วซ่ีาแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยืน่วซ่ีา 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 
2) ในกรณทีี่ท่านไม่สามารถมาย่ืนวีซ่าตามวันที่บริษัทแจ้งไว้ ทําให้วันย่ืนวีซ่าเหลือน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ท่านจะต้อง
จ่ายเงินค่าวีซ่าเพิ่มท่านละ 2,600 บาท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจาํนวนน้ี ท่านสามารถจ่ายเงินที่ตวัแทนยืน่วซ่ีาดว้ย
ตวัท่านเองในวนัที่ท่านยืน่วซ่ีา  
***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่าง ๆของบริษัท เม่ือท่านได้ชําระเงินมัดจํางวดแรกแล้ว ทาง
บริษัทถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว *** 
 
 
 



อัตรานี้รวม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไปแ ละกลับพร้อมคณะ  (นํ้ าหนกักระเป๋าใบใหญ่ ท่านละ  30 

กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 
2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ชาํนาญเสน้ทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญ าตให้คนขับรถเกิน 

12 ช่ัวโมง/วัน) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอ ากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วง งาน
เทศกาล งานแฟร์หรือกา รประชุมต่างๆ อันเป็นผลทําให้ต้องมี การเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึ งถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคญั) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือที่ระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 
8)    ค่าวซ่ีาท่องเที่ยวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมย่ืนวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์  
10)  ค่าประกนัอุบติัเหตุใ นการเดินทางวงเงิน 1,000 ,000 บาท และค่ารักษาพยาบา ลในวงเงิน 200 ,000 บาท  กบั ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ) เท่านั้น  ท่านใดต้องการซ้ือประ กันสุขภาพเพิ่มเติมโป รดติดต่อบริษัท
ทัวร์ 

 
อัตรานี้ไม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณต้ีองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพเิศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ  
4)    ค่านํ้ าหนกัส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกวา่ 2 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโรต่อท่าน 
6)  ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 15 ยูโร) 
 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีหรือก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 ***กรณทีี่ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่คืนเงินทุกกรณ*ี** 

 ทางบริษทัจะทาํการยืน่วซ่ีาของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้าํรองที่นัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 



 ในการย่ืนวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรน
ลายนิ้วมือ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที่
มีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้  
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพจิารณา 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดําเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 
- ค่าต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่สาํคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพจิารณา ต๋ัวเคร่ืองบิน
ถ้าออกต๋ัวมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพจิารณาวซ่ีา ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณใีดๆ
ทั้งส้ิน 

 ในกรณทีี่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารไม่ของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มี
การปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกําหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คาํพูด
ไม่สุภาพกับสถานทูต และส่งผลทําให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินให้ท่าน 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดิ นทางออกหรือเขา้ประเทศที่บริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
สาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดที่ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั  ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม  100% 
ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ 
หมายเหตุ   
1. กรณีที่เกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจากการล่าชา้ (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ   
รถติด  ทาํใหไ้ม่สามารถกิน-เที่ยวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ที่ระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการที่
จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิยัที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายก ารบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บ
ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกคา้พงึจะไดรั้บอยา่งเตม็
ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความ
เหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจาํเป็นสุดวสิยั โดยจะ
พยายามใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสาย
การบิน สภาพทาง การเมือง ภยัธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทาํใหโ้ปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา 



มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบในส่วนที่เป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่ น 
พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาฝร่ังเศส 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทําการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางที่เหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึ้นไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลือ
สําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง  จาํนวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป)  
รูปถ่ายวีซ่าฝร่ังเศส 

รูปถ่ายวซ่ีาสาํหรับการยืน่ขอวซ่ีามีเง่ือนไขดงัน้ี 
1.สีพื้นหลงัสีขาว 
2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรูปหนา้จากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรูปหนา้เท่ากบัรูปหนา้ในพาสปอร์ต) 
3.ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
4.ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตวัจริง 
โปรดทราบว่า รูปถ่ายย่ืนวีซ่า จะต้องมีลักษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ) ตู้
ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยู่ที่ภายในศูนย์ TLScontact. 
ตารางดา้นล่างแสดงถึงตวัอยา่งภาพถ่ายที่ไม่ไดม้าตรฐาน โดยมีเคร่ืองหมาย "✗" และเคร่ืองหมาย "✓", สาํหรับภาพถ่ายที่ได้
มาตรฐาน ซ่ึงเป็นขอ้กาํหนดของการยืน่ขอวซ่ีาเชงเกน้ 
คุณภาพของภาพถ่าย 

 

 

 

                                                      ใกล้เกินไป                       ไกลเกินไป                                ดี 
ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และดา้นบนของหวัไหล่ เพือ่สามารถเห็นใบหนา้ ถึง 70-80% ของภาพ และเพือ่ความชดัเจน 
ภาพถ่ายจะตอ้งชดัเจน และคุณภาพคมชดั โดยไม่มีรอยเป้ือนของหมึกหรือนํ้ ามนั 
ภาพถ่ายจะตอ้งหนัหนา้ตรง และมีสีผวิที่เป็นธรรมชาติ 
หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิ๊กอายในการถ่ายรูป / หา้มใส่เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 
3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร/ สาํเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล / เอกสารเพิม่เติมกรณีอ่ืน 
ๆ  
4. สาํเนาบตัรประชาชน  



5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเด็กตํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยที่วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้น และ
ใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว (พอ่และเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยที่วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ 
มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยที่วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพือ่เป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพยีงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 

เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึก การหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของ
บิดาหรือมารดาหรือผูท้ี่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศที่เดินทาง (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( สาํเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน ) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( สาํเนา) 
8.3 กรณีที่เป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง  ระบุช่ือ-นามสกุล , ตาํแหน่ง , วนั/เดือน /ปีที่เร่ิม

ทาํงาน , เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน ( ตวัจริงอายุ
ไม่เกิน 1 เดือน ) 

8.4 กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน ( ใส่ปี เป็น ค .ศ. เท่านนั้น หา้มใส่ปี
เป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่กาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็น

ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน / พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพมิพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาอังกฤษ  พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย

สถานที่ทาํงานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ   
9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน) ใชส้เตทเมนท ์ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร พร้อมนําเล่ม
จริงมาแสดงวันที่ย่ืนวีซ่า 
 เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสมํ่าเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!!) 

****** สถานทูตไม่รับพจิารณาบญัชีฝากประจาํ และ บญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 



 

10.  ในกรณีที่มีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิม่เติมดงัน้ี  
10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น  – หลกัฐานแสดงความสมัพนัธข์องผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง

ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้ / สามี 
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้ / (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได้ )- กรณีเป็น
สามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  
 กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 
10.2 กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ที่จะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  
10.3 ขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัที่ไดค้ิวยืน่วซ่ีา 

พร้อมทั้งตอ้งระบุ จาํนวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดค้ิวยืน่วซ่ีาวนัที่ 18 กนัยายน 2557  หนงัสือ
รับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใชใ้นการยืน่วซ่ีา ตอ้งออกให ้ณ วนัที่ 4 กนัยายน 2557  หรือ หลงัจากนั้น
เท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต ) โดยไม่ตอ้งระบุ
วนั และประเทศที่เดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้งและ
ตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัที่ขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้าํสาํเน าหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย เพือ่ไม่ให้
ผดิพลาดในการออกเอกสาร) 

11. ผูสู้งอายทุี่มีอายเุกินกวา่ 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พือ่เป็นเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีา 
12. กรณีผูท้ี่กาํลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาอิตาลี ณ ประเทศที่ท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 
*** รายละเอียดเอกสารการยืน่ขอวซ่ีาที่ไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพยีงขอ้เบื้องตน้ที่ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบตัิของลูกคา้ 

***** สําหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อ่ืนก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 

กรมการกงสุลไดแ้จง้เตือนวา่ : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพยีงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางชาํรุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศ
ต่างๆ หรือถูก Blacklist หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 


