
 

 

 

  

 

ล่องเรือชมหมู่บ้านกธูีร์น  หมู่บ้านในฝันสุดโรแมนติก ขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ 
ถ่ายรูปกบั บ้านคิวบ์ The Cube Houses เป็นบ้านทรงลูกบาศก์เอยีง 45 องศา 

หมู่บ้านกงัหันลม ได้ช่ือว่าเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ล่องเรือหลงัคากระจก ชมความสวยงามสองข้างทางของกรุงอมัสเตอร์ดัม 

ประติมากรรม อโตเมี่ยม สัญลกัษณ์ของการรวมตัวคร้ังแรก ของกลุ่มประเทศยุโรป 
ชมรูปป้ันเด็กชายผมหยิก เมเนเกน พสิ หนูน้อยยนืฉ่ี สัญลกัษณ์ของบรัสเซล 

 

 

             วันแรก กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต 
05.00 น.  คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES (EK) สังเกตุ

ป้าย กราเซีย กรุ๊ป เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรท่ีนัง่ข้ึน
เคร่ือง 



09.30 น. ออกเดินทางสู่ นครแฟรงค์เฟิร์ต โดยเท่ียวบินท่ี EK 375/ EK 47 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ  บริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มตลอดเที่ยวบิน   

20.05 น.      คณะเดินทางถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต หลงัจากผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้น าท่านเดินทางสู่
โรงแรมท่ีพกั 

  พกัค้างคืน ณ   LEONARDO HOTEL FRANKFURT CITY SOUTH หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1)  
 

             วันที่สอง แฟรงค์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์  – ล่องเรือแม่น ้าไรน์ –  โคโลญ – ดุสเซลดอล์ฟ   (เยอรมนี) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 1) 
 น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองแฟรงค์เฟิร์ต เมืองศูนยก์ลางทางการเงิน การธนาคาร และธุรกิจ ของประเทศเยอรมนั  

จากนั้นน าท่านไปยงับริเวณจตุรัสโรเมอร์ อาคารโรเมอร์ หรือศาลากลาง ของนครแฟรงค์เฟิร์ต วิหารเซนตพ์อล 
ซ่ึงใช้เป็นอาคารรัฐสภาของ นครแฟรงค์เฟิร์ตและอีกทั้งยงัเป็น อาหารรัฐสภาแห่งแรก ของประเทศเยอรมนี  
วิหารเซนต์ บาโทโลมิว ซ่ึงเป็นวิหารศกัศิทธ์ิ ของนครแฟรงค์เฟิร์ต  ไดเ้วลานดัหมายน าท่านเดินทางไปยงัเมือง 
เซนต์กอร์  (ประมาณ 103 กม.)  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น) (ม้ือท่ี 2) 
บ่าย น าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามสองฝากฝ่ังแม่น ้ าไรน์ น าท่านลงเรือ ณ ท่าเรือเมืองเซนต์กอร์  สู่ที่ท่าเรือเมือง 

บอพพาร์ด ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 1 ชัว่โมง ระหว่างทางท่านจะไดช้มทศันียภาพท่ีสวยงามของสองฟากฝ่ัง
แม่น ้ าไรน์ ซ่ึงจะไม่มีสะพานขา้มแม่น ้ ามาบดบงัทศันียภาพท่ีสวยงามเลยแมแ้ต่สะพานเดียว สองฟากฝ่ังเป็นไร่
องุ่นสลบัปราสาทโบราณเป็นระยะ  หมู่บา้นสวยน่ารักโบสถว์ิหารยอดแหลมบา้ง เป็นโดมบา้ง บางช่วงปลูกไม้
ดอกไมป้ระดบัไวแ้ถวร้านกาแฟริมฝ่ังโรงแรมและร้านคา้ สวยงามหลากสีสัน การล่องเรือชมวิวท่ีแม่น ้ าไรน์ซ่ึง
เป็น 1 ในแม่น ้าท่ีแปลกท่ีสุดอีกแห่งหน่ึง โดยแม่น ้าจะไหลจากทิศใตข้ึ้นสู่ทิศเหนือ จนกระทั้งถึง เมืองบอพพาร์ด
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโคโลญประเทศเยอรมนี (ประมาณ 41 กม.)   น าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหาร
แห่งเมืองโคโลญ เป็นวิหารสไตลโ์กธิคท่ีรอดพน้จากการถล่มระเบิดจากช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเมืองโคโลญ
กย็งัเป็นตน้ก าเนิดของน ้าหอมตระกลู 4711 อีกดว้ย อิสระใหท่้านเลือกซ้ือของท่ีระลึก  



 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองดุสเซลดอล์ฟ (Dusseldorf) ( ประมาณ 44 กม.) เมืองท่ีจดัวา่เป็นเมือง
สมยัใหม่ของประเทศเยอรมนีแต่ยงัคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมเอาไวอ้ยา่งลงตวั 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 3) 
  พกัค้างคืน ณ  NH DUSSELDORF CITYหรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2)  
 

            วันที่สาม    หมู่บ้านกธูีร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกธูีร์น  – ซานส์ คาน –  หมู่บ้านกงัหันลม (เนเธอร์แลนด์) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 4) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN) (ประมาณ 219  กม.) หมู่บ้านในฝันสุดโรแมนติก 
หมู่บา้นท่ีไม่มีรถไม่มีถนนไม่มีมลพิษ หรือความวุ่นวายใดๆ มีแต่ล าคลอง มีสะพานไมท้รงสวยเพื่อใช้เป็น
ทางเดินติดต่อกนัภายในหมู่บา้นกว่า 180 สะพาน ชาวบา้นท่ีน่ีใชเ้รือเป็นพาหนะในการเดินทางสัญจรเท่านั้น น า
ท่านล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN VILLAGE) หมู่บา้นท่ีมีผูค้นอาศยัอยูร่าวๆ 2,600 คน ส่วนมากเป็น
ชาวไร่ท่ีมีฐานะดี บา้นแต่ละหลงัมีการออกแบบและการตกแต่งเป็นกระท่อมสไตลต์ะวนัตกท่ีแสนน่ารักอบอุ่น 
จนท าใหไ้ดรั้บการขนานนามวา่เป็นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด ์(The Venice of Natherland) ในปี 1958 ภาพยนตต์ลก
ช่ือดงัของ BEST Haanstra อยา่ง Fanfare ไดใ้ชส้ถานท่ีน้ีเป็นโลเคชัน่หลกัในการถ่ายท า และนัน่ก็เหมือนกบัเป็น
การเปิดตวัท่ีท าใหห้มู่บา้นไร้ถนนแห่งน้ีกลายเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง จนมีนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกพลดักนัมา
เยีย่มชมความสวยงามสุดโรแมนติกของหมู่บา้นกีธูร์นแห่งน้ีอยา่งไม่ขาดสาย 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 5) (อาหารท้องถิ่น) 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม (Windmill) ซานส์ ชานส์ แถบชนบทของฮอลแลนด ์ชมกงัหนัลมแบบต่าง ๆ   

ซ่ึงสร้างมาเพ่ือใชง้านต่างกนั อาทิเช่นใชท้ดน ้าเขา้แปลงนา,ใชเ้ป็นโรงเล่ือย, โรงสีขา้ว,  เนเธอร์แลนดเ์คยมีกงัหนั
ลมอยู ่9,000 หลงั แต่ปัจจุบนัเหลือแค่เพียง 945 หลงั จากนั้นน าท่านชม หมู่บ้านชาวดัชท์เก่าแก่ดั้งเดิมบา้นหลงัเลก็
น่ารักปลูกอยู่ริมน ้ า หนา้บา้นมีแปลงสวนดอกไมน้านาชนิดหนา้ต่างประดบัดว้ยผา้ลูกไมล้วดลายต่างๆ น าท่าน
แวะชมโรงงานรองเท้าไม้ ท่ีผลิตจากไมพ้ลบัเพลา ท่ีเป็นอุตสาหกรรมเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัโบราณ ชมวิธีการท า
รองเทา้ไมแ้บบดั้งเดิม ซ่ึงเป็นรองเทา้ประจ าชาติของชาวฮอลแลนด ์



ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 6) 
  พกัค้างคืน ณ HYATT PLACE AMSTERDAM AIRPORT หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 3) 
 

            วันที่ส่ี           สวนเคอเค่นฮอฟ – ล่องเรือหลงัคากระจก – ชมเมือง รอตเทอร์ดาม – บ้านคิวบ์ – ท่าเรือเก่า  (เนเธอร์แลนด์) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 7) 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองลซิเซ่ น าท่านเขา้ชมดอกทิวลิป ณ สวนเคอเค่นฮอฟ ( จัดเพียงปีละหน่ึงคร้ัง ) 

สวนดอกไมแ้ห่งน้ีเป็นความคิดริเร่ิมของนายกเทศมนตรีเมืองลิซเซ่  ในปี 1949 ไดร่้วมกบัสมาคมผูส่้งเสริมการ
ปลูกดอกไมป้ระเภทไมห้ัว ได้เกิดแนวคิดท่ีจะมีงานแสดงไมด้อกประจ าปีแบบกลางแจง้ โดยท าการจัดให้
เหมือนกบัการไดช้มสวนจริงๆ และก็ไดเ้ลือกเคอเค่นฮอฟแห่งน้ีเป็นท่ีจดัแสดง สวนเคอเค่นฮอฟ (Kerkenhof 
Garden)  เป็นสวนสวยท่ีผูค้นทัว่โลกปรารถนาท่ีจะมาเยอืน เป็นแหล่งปลกูทิวลิปท่ีใหญ่และส าคญัยิ่งของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เป็นสวนท่ีสวยงามและสะพร่ังไปดว้ยดอกทิวลิป ซ่ึงมีมากถึงกว่า 7 ลา้นตน้ในแต่ละปี รวมทั้ง
ดอกไมอ่ื้นๆ เช่น ลิลล่ี แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพร่ังอยู่ดูละลานตา สวนไดถู้ก
ออกแบบไวอ้ย่างสวยงามในฤดูใบไมผ้ลิของทุกปี ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม สวนเคอเคนฮอฟจะ
เปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชมดอกทิวลิปและดอกไมแ้สนสวยนานาพรรณ อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกบัการถ่ายรูป
ภายในสวน 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 8) 

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม เพื่อน าท่าน ล่องเรือหลังคากระจก ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ซ่ึงตลอดเวลาหลาย
ร้อยปีท่ีผา่นมา คลองเป็นเสน้ทางคมนาคมท่ีส าคญัท่ีสุดของเมืองน้ี และอมัสเตอร์ดมัก็มีคลองจ านวนมากท่ีสุดใน
โลกดว้ย (ประมาณ 100 คลอง ยาวรวมกนั 97 กม.) และมีสะพานขา้มคลอง 600 สะพาน สถานท่ีส าคญัน่าชมท่ีสุด
ของอมัสเตอร์ดมัเกือบทั้งหมดจะอยู่ริมคลอง รวมทั้งคฤหาสน์บา้นช่องของคหบดีเก่าแก่ดว้ย แมก้ระทัง่ตลาด
ดอกไมส้ดของเมืองหลวงแห่งน้ีก็ยงัอยูริ่มคลอง จากนั้นน าท่านแวะชมโรงงานเจียรนยัเพชรและอญัมณี ซ่ึงเป็น
งานฝีมือลือช่ือของเนเธอร์แลนด์มานานแลว้ พร้อมกนันั้นท่านจะมีโอกาสเลือกซ้ือเพชรเม็ดงามในราคาเป็น
กนัเองจากโรงงานอีกดว้ย น าท่านเดินชมยา่น Dam Square ถ่ายรูปพระราชวงัหลวงจากดา้นนอก ซ่ึงจะเป็นยา่น



กลางเมืองและเป็นถนนชอ้ปป้ิงของกรุงอมัสเตอร์ดมั จากนั้นเดินทางสู่ เมืองรอตเทอร์ดาม (ประมาณ 78  กม.)  
เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ และยงัเป็นท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของ
โรงงาน Europoort ท่ีมีการขนส่งสินคา้จ านวนมหาศาลเพ่ือเดินทางไปและกลบัจากทวีปยโุรป แมว้่าจะถูกท าลาย
โดยการโจมตีทางอากาศของเยอรมนัเม่ือปี พ. ศ. 2483 แต่กลางกรุงรอตเทอร์ดาม ไดรั้บการสร้างข้ึนใหม่หลงัจาก
สงคราม และวางแผนการเดินทางใหม่ท่ีเต็มไปดว้ยย่านชอ้ปป้ิงย่านท่ีอยู่อาศยัและถนนสูงท่ีทนัสมยัท าให้เป็น
เมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงในยโุรป  

น าท่านชม บ้านคิวบ์ The Cube Houses เป็นบา้นทรงลูกบาศก์เอียง 45 องศา ถูกสร้างไวบ้นเสาหกเหล่ียม เป็น
รูปร่างท่ีแปลก จุดประสงคห์ลกัท่ีสร้างบา้นลกัษณะน้ีคือเพ่ือประหยดัพ้ืนท่ีการใชส้อยนัน่เอง จากนั้นน าท่านเดิน
ชม ท่าเรือเก่า Old Harbor (Oude Haven) เป็นอ่างเก็บน ้ าท่ีเต็มไปดว้ยเรือเก่าท่ีไดรั้บการบูรณะซ่ึงหลายแห่งมี
บา้นพกัท่ีเจา้ของของพวกเขาอาศยัอยู ่ท่านสามารถนัง่ด่ืมกาแฟ มีร้านกาแฟจ านวนมากหรือเดินเล่นรอบ ๆ ดูเรือท่ี
มีการทาสีหรือซ่อมแซม ระบุอายขุองเรือและแสดงภาพของพ้ืนท่ีน้ีในช่วงความมัง่คัง่ของเป็นพอร์ตการคา้และอู่
ต่อเรือ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 9) (อาหารท้องถิ่น)  
  พกัค้างคืน ณ NH CAPELLE ROTTERDAM หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 4) 
 

             วันที่ห้า       กรุงบรัสเซลส์ – บรูจ – อะโตเมี่ยม  (เบลเยีย่ม) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 10) 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองบรูจประเทศเบลเยีย่ม บรูจ หรือ บรุเยอ เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและเป็นเมืองหลวงของ
จงัหวดัฟลานเดอร์ตะวนัตกในบริเวณเฟลมมิชในประเทศเบลเยยีม ตวัเมืองตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของ
ประเทศ ได้รับการรับรองใหเป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก และไดรั้บขนานนามวา่เป็นเวนิสของยโุรปเหนือ 
ท่านจะไดส้มัผสักบัความงามของเมืองท่ีรายลอ้มดว้ยล าคลองมากมาย และสะพานขา้มคลองท่ีจะมีลกัษณะ
เหมือนกบัเมืองเวนิซประเทศอิตาลี ชมจตุรัส Market Square ชมอาคารศาลาเทศบานเมืองบรูจ จากนั้นอิสระให้
ท่านเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 11) 
 
 
 
 



หลงัจากนั้น ออกเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยยีม (ประมาณ 78  กม.)  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่กบั
ประติมากรรม อะโตเมี่ยม สญัลกัษณ์ของการรวมตวัคร้ังแรกของกลุ่มประเทศยโุรปเม่ือปี ค.ศ. 1959 ซ่ึงถกูสร้าง
ข้ึนเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดังานแสดงสินคา้โลก โดยสร้างเป็นรูปทรงกลมขนาดยกัษจ์  านวน 9 ลกู แทน 9 
จงัหวดัของประเทศเบลเยีย่ม และไดจ้  าลองแบบมาจากอะตอมท่ีขยายขนาดข้ึนมา 165 ลา้นเท่า น าท่านผา่นชม
อาคารบา้นเรือนในยคุเก่า ๆ สถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหวา่งโกธิคและนีโอโกธิค 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 12) 
  พกัค้างคืน ณ RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 5) 
 

            วันที่หก       กรุงบรัสเซลส์ – หนูน้อยยนืฉ่ี –  กรองด์ปลาซ –  ปารีส (ฝร่ังแศส) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 13) 
 น าท่านชม เมเนเกน พสิ หนูน้อยยนืฉ่ี สญัลกัษณ์ของบรัสเซล เป็นรูปป้ันเดก็ชายผมหยกิ สูงประมาณ 3 ศอก 

หนา้ตาน่ารักน่าเอน็ดูก าลงัปัสสาวะ(ซ่ึงเป็นน ้าพ)ุพร้อมทั้งเดินเล่นบริเวณกรองดป์ลาซ หรือ จตุัรัสกลางเมืองบรัส
เซล ท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นจตุัรัสท่ีสวยงามและมีเสน่ห์ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยโุรป ชมสถาปัตยกรรมอนังดงามของ
อาคารบา้นเรือน ซ่ึงก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมบารอกท่ีงามสง่า และอาคารท่ีเด่นท่ีสุดคือศาลากลาง ซ่ึงเป็น
อาคารท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรองดป์ลาซ พ่ึงผา่นการบูรณะใหส้วยงามยิง่ข้ึน เป็นศิลปะแบบโกธิคมีรูปป้ันตามจัว่ต่าง ๆ 
สวยงามมาก 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 14) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (ประมาณ 376 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 4 ชม.) ตั้งอยูบ่นแม่น ้าแซนบริเวณตอน

เหนือของประเทศฝร่ังเศสจากการตั้งถ่ินฐานมากวา่ 2000 ปี เมืองปารีสมหานครซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นเมือง
หลวงดา้นแฟชัน่ 

ค ่า    รับประทานอาหารแบบพืน้เมืองฝร่ังเศส (ม้ือท่ี 15)  (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก สเต๊ก
สไตล์ฝร่ังเศส 1 อย่าง อาทิเนือ้วัว/เป็ดอบซอส/ปลา/แกะ  พร้อมจิบไวน์ฝร่ังเศส ตบท้ายด้วยของหวาน ) 

 
 
 
 

                     พกัค้างคืน ณ EVERGREEN LAUREL HOTELหรือเทียบเท่า (คืนท่ี 6) 
 



             วันที่เจ็ด        แวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น ้าแซนน์ – หอไอเฟล – พรีะมิตแก้ว พพิธิภัณฑ์ลูฟวร์ (ฝร่ังเศส) 
 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 16) 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางไปยงั แวร์ซาย อดีตเมืองหลวงและศูนยก์ลางการเมืองการปกครองในสมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 อยู่
ห่างจากปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร น าท่านเขา้ชม พระราชวังแวร์ซาย (มีไกด์
ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นป๊ึก ที่ส าคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) พระราชวงัท่ีถูกสร้างข้ึนมา
เพ่ือให้ใหญ่ท่ีสุดในปฐพี ชมความอลงัการของพระราชวงัซ่ึงไดรั้บการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชม
ความงดงามของหอ้งต่างๆ อาทิเช่น หอ้งอพอลโล, หอ้งนโปเลียน หอ้งบรรทมของราชินี, หอ้งโถงกระจกทอ้ง
พระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึงเร่ืองราวและความเป็นมาของอดีตอนัยิ่งใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี 
จากนั้นอิสระให้ท่านไดช้มและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณอุทยานอนัร่มร่ืนและหลากหลายดว้ยพนัธ์ุไมด้อกไม้
ประดบัสีสนัสวยงาม สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ นครปารีส นครหลวงของฝร่ังเศส ศูนยก์ลางแห่งแฟชัน่
ชั้นน าของโลก ตั้งอยูริ่มสองฝ่ังของแม่น ้าแซน  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 17) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือแม่น ้าแซน ชมวิวทิวทศัน์กนับนดาดฟ้าเรือ ช่ืนชมความงามของ
ทศันียภาพของนครปารีส ชมสถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้าแซน โบราณสถาน และอาคารท่ีเก่าแก่
สร้างดว้ยศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษต์ลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของ
ทศันียภาพท่ีร่วมกนัสรรสร้างให้นครปารีสได้ช่ือว่าเป็นนครท่ีมีความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก อาทิเช่น 
สะพานอเล็กซานเดอร์, ศาลาว่าการ, จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษาปณ์, เกาะอิลเดอลาซิเต้ ศูนยก์ลางเมืองแห่งแรก 
สถานท่ีตั้ง มหาวิหารนอเตรอดาม หรือโบสถ์นอเตรอดาม สร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิคท่ีประดบัตกแต่งดว้ยกระจก
สีอยา่งงดงาม ซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับพิธีราชาภิเษกนโปเลียนข้ึนครองราชย ์มีอายเุก่าแก่กว่า 800 ปี 
และท าใหป้ารีสโดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีท่ีน ้ าในแม่น ้าแซนข้ึนสูงกว่าปกติหรือมี
เหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนดัหยดุงาน เป็นตน้ รายการล่องแม่น ้าแซนอาจจะไม่สามารถด าเนินการได)้ น าท่าน
ผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ด สถานท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในหน้าประวติัศาสตร์ของฝร่ังเศสและยุโรป เป็นลาน
ประหารท่ีตั้งกิโยติน ซ่ึงคร่าชีวิตผูค้นนบัพนัในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศสปี ค.ศ. 1789  น าท่านถ่ายภาพกบั หอไอเฟล 



สญัลกัษณ์ของนครปารีสดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟุต กนัอยา่งจุใจจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ร้านปลอดภาษี เพื่อให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง, น ้าหอม, เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงั และเคร่ืองหนงั
อ่ืนๆ รวมทั้งเส้ือผา้ BRAND  NAME จากฝร่ังเศส  ใหท่้านถ่ายรูป พรีะมิดแก้ว พพิธิภัณฑ์ลูฟวร์ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 18) 
   พกัค้างคืน ณ EVERGREEN LAUREL HOTELหรือเทียบเท่า (คืนท่ี 7) 
 

            วันที่แปด      มงมาร์ต – ช้อปป้ิงแกลลาร่ี ลาฟาแยตต์ – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 19) 
 น าท่านเดินทางสู่ มงมาร์ต บริเวณน้ีเป็นเนินเขาเต้ียๆ โดยมี  มหาวิหารซาเกรเกอร์ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูบ่นเนินเขา 

ชาวปารีสเขาถือว่าเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัช้ินหน่ึงซ่ึงเชิดหนา้ชูตาให้แก่ปารีสเท่าเทียมกบัหอไอเฟล ประตูชยัและ
มหาวิหารนอเตรอดาม มหาวิหารซาเกรเกอร์ สร้างข้ึนดว้ยหินอ่อนทั้งหลงั ตรงกลางมียอดโดมสูงใหญ่ ส่วนท่ี
ต ่าลงมากมี็โดมบริวารขนาดกลางและขนาดเลก็ลอ้มรอบอยู ่โดมประธานตรงกลางมีความสูงไม่นอ้ยกว่า 80 เมตร 
บริเวณน้ีสามารถมองเห็นนครปารีสในมุมมกวา้ง 

เที่ยง อาหารกลางวัน อสิระตามอธัยาศัยเพือ่สะดวก และให้เวลากบัการช้อปป้ิงสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที่  
บ่าย      ใหท่้านช็อปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของฝร่ังเศสภายในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั แกลลาร่ี ลาฟาแยตต์ ซ่ึงมีสินคา้แบรนด์

เนมทุกยีห่อ้รวมถึง LOUISE VUITTON ท่านท่ีไม่มีความประสงคช์็อปป้ิงสามารถเดินชมความงามของบา้นเมือง
และโรงละครโอเปร่าท่ีเก่าแก่สวยงาม เพราะยา่นชอ้ปป้ิงอยูก่ลางเมืองมีอาคารบา้นเรือนสวยงามมาก ไดเ้วลาอนั
สมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกลเพ่ือท าการเช็คอิน และท า TAX REFUND  

21.55 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี EK 76 / EK372 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ  บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มตลอดเที่ยวบิน 

 
 



             วันที่เก้า       กรุงเทพฯ 
18.55 น. คณะเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 

 เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝร่ังเศส 9 วัน  7  คืน  

โดย  EMIRATES  

อตัราค่าบริการ 

 

ผู้ใหญ่ 

(พกัห้องคู่) 
พกัเดี่ยว 

จ่ายเพิม่ 

วันที่ 12 – 20 เม.ย. 2566 (เทศกาลสงกรานต์) 105,555 21,000 

 
** ส าหรับท่านที่ต้องการห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาสอบถามเพือ่ตรวจสอบกบัทางโรงแรม เพราะมีบริการเฉพาะบางโรงแรม
เท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่านเปิดห้องพกัเป็น 2 ห้อง 
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

 
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบินเพิม่เตมิ ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพือ่การโฆษณาเท่าน้ัน ** 
 

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน*** 
ส าหรับท่านที่เป็นมุสลมิ ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
* ในกรณีเลือ่นการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายใน
การเล่ือนตัว๋ และเอกสารเพ่ิมเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อส าคัญที่ท่านควรทราบ*** 
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษทั จะท าการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลาใหเ้ขา้ไปยื่นวีซ่า เป็น
การยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยื่นวีซ่า 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์
แลว้ 
***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเงื่อนไขต่างๆของบริษัท เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ างวดแรกแล้ว ทาง
บริษัทถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว *** 
 
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่

เกนิจ านวนวัน จ านวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินก าหนด (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋า
ถือข้ึนเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 



2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกนิ 

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

เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศทีม่ีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวันเข้า
พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะ
ค านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบยืน่ปกติ (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยืน่วีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 25 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 1 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโร ต่อท่าน 
6)  ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรป 15 ยูโร ต่อท่าน 
 
***กรุณาพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลกิทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 
เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท  
 ส่วนที่เหลอืช าระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะน้ันจะถือว่า

ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ
60,000บาท) 

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

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 



 ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจาก
ทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง 

 ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรน
ลายนิว้มือ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน่วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  5,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋ว
เคร่ืองบินถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืน
ได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้ และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% 
ในทนัที  
หากท่านผ่านการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มี
การปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้
ค าพูดไม่สุภาพกับสถานทูต และส่งผลท าให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินให้
ท่าน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้าย
ในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 
100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถ
ติด  ท าใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่
คืนค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิยัท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด 



ๆ ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลกูคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าใหโ้ปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา 
มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลกูคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น 
พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเนเธอร์แลนด์ 
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพจิารณาวีซ่า 15 วันท าการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลอื
ส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2X1.5 นิว้ จ  านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พืน้ฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  
รูป) ไม่เห็นฟัน หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอายในการถ่ายรูป / หา้มใส่เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกลุ/ เอกสารเพ่ิมเติมกรณี
อ่ืน ๆ  

4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเดก็ต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

7.1 เดก็เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) 
โดยเอกสารระบุวา่อนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบัใครและระบุความสมัพนัธ์วา่เป็นอะไรกนัอยา่งชดัเจน  (พอ่และ
แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.2 เดก็เดินทางกบับิดา  มารดาตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) โดย
เอกสารระบุวา่มารดาอนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบับิดาและระบุช่ือบิดา (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.3 เดก็เดินทางกบัมารดา  บิดาตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) โดย
เอกสารระบุวา่บิดาอนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบัมารดาและระบุช่ือมารดา (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่า
ดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพ่ือเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เดก็อยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเดก็ เดก็อยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี



หลกัฐานรับรองวา่เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทาง อ  าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น)  , 
หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูท่ี้เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

**พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน** 
8. หลกัฐานการท างาน  

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ(ส าเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้(ส าเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกลุ , ต  าแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิม
ท างาน , เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทั เบอร์โทร และตราประทบับริษทัดว้ย จดหมายรับรองการท างานให้
ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY 
CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ใส่ปี เป็น ค.ศ. 
เท่านนั้น หา้มใส่ปีเป็น พ.ศ.) (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน)  
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา   

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

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน) สเตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ช่ือ-
นามสกลุเป็นภาษาองักฤษ พร้อมตราประทบัจากธนาคาร น าเล่มจริงมาแสดงวันที่ยืน่วีซ่า 
 เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเดด็ขาด!!) 
 ก่อนยืน่วีซ่า 7 วนั  รบกวนปรับสมุดบญัชี ใหมี้ยอดล่าสุด 7 วนั ก่อนถึงวนัยืน่วีซ่า  และส าเนาหนา้ท่ีปรับสมุด + หนา้
แรกท่ีมีช่ือบญัชี น ามายืน่เพ่ิมเติมในวนัท่ียืน่วีซ่า  หากน าสมุดไปปรับแลว้ไม่มียอด รบกวนน าเงินเขา้ หรือ น าเงินออก เผื่อ
จะไดมี้ยอดในการปรับสมุด 

****** สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสมัพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
 เขียนจดหมายช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลกูดว้ยกนัใหใ้ชใ้บเกิดของลกู  

10.2 กรุณาแนบส าเนาสเตทเมนท ์(Statement) ตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วีซ่า 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  



11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70 ปี บริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วี
ซ่า 
12. กรณีผูท่ี้ก  าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยื่นขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 
 
*** รายละเอียดเอกสารการยืน่ขอวีซ่าท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลกูคา้ 
 
วันทีม่ายืน่วีซ่ากรุณาน าสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณีมีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนน าเล่มเก่ามาด้วย) 
เอกสารทุกอย่างที่เป็นส าเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ , สูติบัตร , น าตัวจริงมาวันที่ยืน่วีซ่า
ด้วย 

***** ส าหรับคนที่จะใช้เล่มไปทีอ่ืน่ก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 

 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถกูปฎิเสธเขา้ประเทศ
ต่างๆ หรือถกู Blacklist หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 
 
 

 


