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เดนิทางโดยสายการบนิ Qatar Airways สายการบนิระดบั 5 ดาว 
สายการบนิทดีทีสีดุในโลกอนัดบัท ี1 จาก Skytrax World Airline Awards 2019 

นําหนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

 

สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์QATAR AIRWAY (QR) 
ขาไป QR833 BKK - DOH 19.35 – 23.25 
ขาไป QR041 DOH – CDG 01.15 – 06.45 

ขากลบั QR118 MXP - DOH 22.15 – 06.05 
ขากลบั QR838 DOH - BKK 08.35 – 19.20 



หากทา่นตอ้งซอืบตัรโดยสารภายในประเทศเพอืไปและกลบักรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนันจะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตัวเครอืงบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทยีวบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทกีอ่น กรณุาเลอืกซอืบตัรโดยสารภายในประเทศ
ประเภททสีามารถเลอืนวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้ของเทยีวบนิ  
การยกเลกิเทยีวบนิ มกีารยบุเทยีวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง เนอืงจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่  
อยู่นอกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยั เป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทอียู ่เหนือความควบคมุของบรษัิท 
ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็กตาํกวา่ 
12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัหอ้งเดยีว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่: 

03 – 10 ธ.ค. 62 *วนัพอ่และวนัรฐัธรรมนูญ* 49,990 47,990 9,000 

25 ธ.ค. 62 – 01 มกราคม 63 *วนัขนึปีใหม*่ 63,990 61,990 12,000 

18 – 25 มกราคม 2563 47,990 45,990 9,000 
** เด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ราคา 10,000 บาท**  

** ชว่งปีใหม ่เด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ราคา 12,000 บาท 
ราคาขา้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 4,000 บาท 

(กรุณาสํารองทนีงัลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนั เพอืความสะดวกในการยนืวซีา่) 
 

วนัท ี1       กรงุเทพฯ – โดฮา 
16.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิเคานเ์ตอร ์P  

ของสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์พบเจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
19.35 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยเทยีวบนิท ีQR833 
23.25 น. ถงึทา่อากาศยานโดฮา แวะพักเพอืรอเปลยีนเครอืง 
01.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุปารสี ประเทศฝรงัเศส โดยเทยีวบนิท ีQR041 

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ 
 

วนัท ี2 
      ปารสี – หอไอเฟล – ลอ่งเรอืแมนํ่าแซน – จตัรุสัคองคอรด์ – ถนนฌ็องเซลเิซ ่– ประตชูยั   

      – พพิธิภณัฑล์ูฟ – ชอ้ปปิงแกลอร ีลาฟาแยต 
06.45 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกล (Charles de Gaulle Airport) หลังผา่น

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสัมภาระแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่ปารสี (Paris)   
เมอืงทไีดรั้บการยกย่องว่าสวยงามและโรแมนตคิทสีดุแห่งหนงึของโลก  
นําทา่นถา่ยรูปเป็นทรีะลกึกับ หอไอเฟล (Eifel Tower) สญัลักษณ์ของฝรังเศส และนําท่าน ลอ่งเรอื
แมน่ําแซน สมัผัสมหานครทโีรแมนตกิทสีดุแหง่หนงึของโลก ใหท้า่นไดช้มทัศนยีภาพสองฝังแมนํ่าแซนที
ไหลผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารบา้นเรอืนและสถานที
สําคัญตา่ง ๆ ซงึเป็นอกีหนงึประสบการณ์ทน่ีาประทับใจในการมาเยอืนกรุงปารสีแหง่นี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (1) 

นําทา่นผา่นชม จตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) จัตุรัสทกีวา้งทสีดุในกรุงปารสี และเป็นลาน
ประหารชวีติพระเจา้หลยุสท์ ี16 และ พระนางมาร ีอังตัวเนตดว้ยเครอืงกโิยตนิ ในสมัยการปฏวัิตฝิรังเศส  



แลว้ถา่ยรปูกับ ประตชูยั (Arc de triomphe) สรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์แดน่โปเลยีน ทไีดรั้บชยัชนะในการ
ทําสงคราม และผา่นชม ถนนฌ็องเซลเิซ่(Champ Elysees) ถนนทมีคีวามสวยงามแหง่หนงึของโลก  
อกีทังเป็นตน้แบบถนนราชดําเนนิของประเทศไทย 
นําทา่นชมบรเิวณดา้นหนา้ พพิธิภณัฑล์ฟู (Louvre Museum) อดตีเคยเป็นหนงึในพระราชวังทใีหญ่โต
ทสีดุของโลก ปัจจุบนัเปลยีนเป็นพพิธิภณัฑท์สีาํคญัและใหญท่สีดุในปารีส ภายในพพิธิภณัฑเ์ก็บรักษาวัตถุ
โบราณทมีคีา่และมชีอืเสยีงของโลกมากมาย โดยเก็บรักษาภาพวาดททีรงคุณค่าทสีดุในโลก คอื  
ภาพโมนาลซิา่ อนัเลอืงชอื ผลงานโดย ลโีอนาโด ดาวนิช ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากนันนําทา่นสู ่แกลอร ีลาฟาแยต (Galeries Lafayette) หา้งสรรพสนิคา้อนัโดง่ดังและเกา่แกข่อง
ฝรังเศส อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมทมีอียา่งหลากหลาย เชน่ เสอืผา้, กระเป๋า, รองเทา้ 
เครอืงสําอาง ฯลฯ ตามอัธยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย 

 
คาํ  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพอืไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปปิงของทา่น 

พัก ณ โรงแรม Ibis Styles Paris Mairie de Montreuil หรอืในระดับเดยีวกนั 
 

วนัท ี3       ปารสี – ชอ้ปปิงลา วลัเลย่ ์ วลิเลจ เอา้ทเ์ลท – ดจิอง  
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ลา วลัเลย่ ์ วลิเลจ (La Vallée Village Outlet) ระยะทางประมาณ 42.5 กโิลเมตร 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท ี ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดช์อืดัง จาก 
ทัวโลกมากกวา่ 100 ยหีอ้ ดว้ยราคาทถีกูกวา่ตามชอ้ปทัวไป อาทเิชน่ Giorgio Armani, Burberry, Calvin 
Klein, Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Longchamp, Polo Ralph Lauren, Paul Smith, Versace เป็นตน้ 
อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงสนิคา้ตามอธัยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย 
 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพอืไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปปิงของทา่น 
 ไดเ้วลานัดหมาย นําทา่นเดนิทางสู ่ดจิอง (Dijon) ระยะทางประมาณ 332 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชวัโมง 10 นาท ีเมอืงหลวงแห่งแควน้เบอรก์ันด ีแควน้ทมีชีอืเสยีงในเรอืงการผลติไวน์และ
มัสตารด์ นอกจากประวัตศิาสตรอ์นัเกา่แกใ่นเรอืงของการผลติไวนแ์ลว้ เมอืงแหง่นยีังเป็นศนูยก์ลางทสํีาคญั
ของดยุคแหง่เบอรก์นัดอีกีดว้ย  

 
คาํ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถนิ (3)  

พัก ณ โรงแรม Campanile Dijon Sud หรอืในระดับเดยีวกนั 
 

วนัท ี4 

      ดจิอง – ชมยา่นเมอืงเกา่ – ประตชูยั – โบสถน์อรท์เธอดามแหง่ดจิอง – จตัรุสักลางเมอืง – 

      ลเูซริน์ – อนุสาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลกั – สะพานไม ้ชาเปล – ชมยา่นเมอืงเกา่ –  

      เอนเกลเบริก์ 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 

นําทา่น ชม ยา่นเมอืงเกา่ดจิอง ทมีสีถาปัตยกรรมในสมัยยคุกลาง อนัเป็นเอกลักษณ์ทสีวยงาม 
ชม ประตชูยั (Porte Guillaume) ทเีปรยีบดังศนูยก์ลางของเมอืง แลว้ชม โบสถน์อรท์เธอดามแหง่ 
ดจิอง (Notre Dame de Dijon) เป็นโบสถน์กิายโรมันคาทอลกิ สรา้งขนึในครสิตศ์ตวรรษท ี13 ถอืไดว้า่
เป็นผลงานชนิเอกของสถาปัตยกรรมโกธคิในสมยันันเลยทเีดยีว จากนันชม จตัรุสักลางเมอืง ทตีงัของ
พระราชวงัของดยคุแหง่เบอรก์นัด ี(Palace the Dukes of Burgundy) พระราชวังของตระกลูขนุนาง
ชนัสงูแหง่ฝรังเศส  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (5)   

นําทา่นเดนิทางสู ่ลเูซริน์ (Lucerne) ระยะทางประมาณ 350 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง 
50 นาท ี เมอืงตากอากาศทสีวยงามทสีดุแหง่หนงึของสวสิเซอรแ์ลนด ์ 
นําทา่นถา่ยภาพกับ อนสุาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลกั (The Lion Monument) อนุสาวรยีท์เีป็นสญัลักษณ์
แหง่ความกลา้หาญและเสยีสละ สรา้งขนึเพอืเป็นเกยีรตแิด่ทหารสวสิทเีสยีชวีติจากการปกป้องพระราชวัง
พระราชวังตุย เลอรยี ์ของฝรังเศส และชม สะพานไม ้ชาเปล (Chapel bridge) สะพานทสีรา้งขนึเพอื
ขา้มแมนํ่ารอยส ์มอีายมุากกวา่ 600 ปี และเป็นสะพานไมท้เีกา่แกท่สีดุในโลกทยีงัคงใชง้านได ้ 
อสิระใหท้า่น เดนิเลน่ชมบรรยากาศยา่นเมอืงเกา่ ทงีดงามหรอื เดนิเลอืกซอืสนิคา้ชอืดงัของสวสิ อาท ิ
นาฬกิา, มดีพกทหารสวสิ, ช็อคโกแลต ฯลฯ ตามอธัยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํ  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพอืไมร่บกวนเวลาในการเทยีวชมและชอ้ปปิงของทา่น 
ไดเ้วลานัดหมาย นําทา่นเดนิทางสู ่เอนเกลเบริก์ (Engelberg) ระยะทางประมาณ 35.5 กโิลเมตร ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 40 นาท ี เมอืงสกรีีสอรท์ทใีหญ่ทสีดุในภาคกลางของสวติเซอรแ์ลนด ์

 
พัก ณ โรงแรม Terrace Hotel หรอืในระดับเดยีวกนั 

 

วนัท ี5 
      เอนเกลเบริก์ – กระเชา้ไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทติลติ – ถํานําแข็ง – 

      สะพานแขวนทติลติ – ลานหมิะ –  เอนเกลเบริก์ – มลิาน 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 
 นําทา่นขนึ กระเชา้ไฟฟ้า Titlis Rotair แบบหมนุได ้360 องศา ทา่นสามารถชมววิทวิทัศนโ์ดยรอบ

ทศิทางแบบ  360 องศาเลยทเีดยีว แลว้ขนึสู ่ยอดเขาทติลสิ (Titlis) ทมีคีวามสงู 3,238 เมตรเหนอื
ระดับนําทะเล ยอดเขาทมีหีมิะปกคลุมตลอดทังปี หนงึในเทอืกเขาทเีป็นแหลง่สกยีอดนยิมของ
สวติเซอรแ์ลนด ์นําทา่นเขา้ชม ถาํนําแข็ง (Glacier Cave) และทา่นสามารถชมหรอืเดนิขา้ม 
สะพานแขวน (Titlis Cliff Walk) ทมีคีวามยาวประมาณ 100 เมตร และความสงูห่างจากพนืประมาณ  
500 เมตร ซงึถอืไดว้่าเป็นสะพานแขวนทสีงูทสีดุในยโุรป (ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ)  อสิระใหท้า่น
สนุกสนานเพลดิเพลนิกับการสมัผัสหมิะบนลานหมิะ พรอ้มชมววิทวิทัศน์ทสีวยงามบนยอดเขาทติลติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขาทติลติ (7)   
นําทา่นนังกระเชา้ไฟฟ้าลงจากยอดเขาสู ่เอนเกลเบริก์ จากนันนําทา่นขา้มพรมแดนสูป่ระเทศอติาล ีสู ่มลิาน 
(Milan)ระยะทางประมาณ 248 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง 10 นาท ี เมอืงศนูยก์ลาง
ทางดา้นธรุกจิ การคา้ และแฟชนัทสํีาคัญของประเทศอติาล ี

 
คาํ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถนิ (8)  

พัก ณ โรงแรม Cosmo Hotel Palace หรอืในระดับเดยีวกัน 
 

วนัท ี6 
      มลิาน – เมสเตร – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– เวนสิ – สะพานรอีลัโต – สะพานถอนหายใจ –  

      จตัรุสัซานมารโ์ค – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– เมสเตร 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมสเตร (Mestre) ระยะทางประมาณ 265 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง 
อกีหนงึเมอืงเกา่แกข่องอติาล ี

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (10) 

นําทา่นสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้แลว้นําทา่น ลอ่งเรอืสู ่เวนสิ (Venice) เมอืงทใีชค้ลองแทนถนน เรอืแทน
รถ ในการคมนาคม โดยมสีถาปัตยกรรมโบราณ ทถูีกสรา้งขนึมากมายบนเกาะมากกวา่ 188 เกาะและ
เชอืมโยงกนัดว้ยสะพานมากกวา่ 400 แห่ง ใหท้่านสมัผัสกับเมอืงสดุแสนโรแมนตคิ จนไดรั้บสมญานามวา่ 
ราชนิแีหง่ทะเลเอเดรยีตกิ นําท่านชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sigh) เป็นสะพานทนัีกโทษใชเ้ดนิ
ขา้มเพอืไปเขา้คกุทอียูอ่กีฝัง แสงสว่างทเีห็นจากชอ่งสะพาน นักโทษจะไดเ้ห็นเป็นครังสดุทา้ยกอ่นเขา้คกุ 
และจะถอนหายใจดว้ยเหตผุลน ีเพราะรูตั้วว่าจะไมม่โีอกาสเดนิออกมาเห็นแสงสวา่งอกีแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

และชม  จตัรุสัซานมารโ์ค (Piazza San Marco) จัตุรัสรมิทะเลศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ  
ทลีอ้มรอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมทสีวยงาม เชน่ มหาวหิารซานมารโ์ค ประกอบไปดว้ย โดม 5 โดมตามแบบ
ศลิปะไบแซนไทน์ และพระราชวงัด็อด (Doge Palace) ทปีระทับของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี เป็นตน้ 
จากนันชม สะพานรอีลัโต (Rialto Bridge) สะพานขา้ม Grand Canal ทสีวยงาม เกา่แกท่สีดุและเป็น
หนงึในจุดชมววิทสีวยงามของเวนสิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อสิระใหท้า่นเดนิเล่น ดมืดํากับบรรยากาศอันแสนโรแมนตคิของเกาะเวนสิ จนถงึเวลานัดหมาย 
หรอืทา่นสามารถเลอืกนงัเรอืกอนโดลา่ อกีหนงึเสน่หอ์นัเป็นเอกลักษณ์ของเวนสิ (ไมร่วมในคา่ทวัร ์ 
กรณุาสอบถามกบัหวัหนา้ทวัร)์ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
คาํ  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพอืไมร่บกวนเวลาในการเทยีวชมของทา่น 

ไดเ้วลานัดหมาย นําทา่น ลอ่งเรอืกลบัสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้จากนันเดนิทางสูโ่รงแรมทพัีก 
พัก ณ โรงแรม Apogia Sirio Venice หรอืในระดับเดยีวกนั 
 

วนัท ี7 
      เมสเตร – มลิาน – ดโูอโม – แกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอ็มมานูเอลท ี2 –  

     ยา่น Via Montenapoleone  – ทา่อากาศยานมลิาโน มลัเปนซา 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11) 

นําทา่นเดนิทางสู ่มลิาน (Milan)ระยะทางประมาณ 274 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง              
10 นาท ี 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถนิ (12) 
นําทา่นถา่ยรูปเป็นทรีะลกึกับ ดโูอโมหรอืมหาวหิารแหง่มลิาน (Duomo di Milano) สัญลักษณ์ท ี
โดดเดน่ทสีุดของมลิาน ตงัอยูท่จัีตุรัสกลางเมอืง เรมิสรา้งขนึตังแตใ่นปี ค.ศ.1386 เสร็จสมบรูณ์ ในปี ค.ศ. 
1965 รวมระยะเวลาในการกอ่สรา้งมากกวา่ 500 ปี สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ดว้ยความสงูถงึ 157 
เมตร ความโดดเดน่ของดโูอโม อยูท่ยีอดแหลมบนหลงัคา บนยอดใหญ่ตรงกลางมพีระรูปแมพ่ระ ทําดว้ยทอง
สัมฤทธ ิซงึเรยีกกันว่า มาดนูนีา นําทา่นชมหรอืชอ้ปปิงสนิคา้ท ีแกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอ็มมานูเอลท ี2 
(Galleria Vittorio Emanuele II) อาคารศนูยก์ารคา้ทเีกา่แกแ่ละสวยงามทสีดุแห่งหนงึในโลก  

 และไมค่วรพลาดกับยา่น Via Montenapoleone  แหลง่รวมแบรนดด์ังของอติาล ีอสิระใหท้า่นได ้
สนุกสนานกับการชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดงัตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คาํ  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพอืไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปปิงของทา่น 
  ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมลิาโน มลัเปนซา เพอืเตรยีมตัวกลับสูป่ระเทศไทย 
22.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยเทยีวบนิท ีQR118 

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ 
 

วนัท ี8        โดฮา – กรุงเทพฯ 
06.05 น. เดนิทางถงึกรงุโดฮา แวะพักเพอืรอเปลยีนเครอืง 
08.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีQR832 
19.20 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

หมายเหต ุ:  รายการทอ่งเทยีวและอาหาร อาจมกีารสลบัหรอืเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทมีเีหตกุารณ์สุดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ทไีมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัของสงวนสทิธใินการสลบัหรอืเปลยีนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  

ทงัน ีบรษิทัฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั 

*ภาพถา่ยเพอืการนําเสนอโปรแกรมทวัรเ์ทา่นนั* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดนิทางในแตล่ะครังตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่นขนึไป 
ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ เลอืนการเดนิทางหรอืเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร 

(ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทางได)้ ** 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิในการเปลยีนแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขนึราคาของภาษนีาํมนัและ/หรอื

ภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง** 
 

ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ (ฝรงัเศส) และคา่บรกิาร ทา่นละ 4,000 บาท 
ยงัไม่รวมคา่ธรรมเนยีมทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ มคัคเุทศกไ์ทย และคนขบัรถ 50 ยูโรตลอดทปิ  

 
กรณุาชําระมดัจาํทา่นละ 25,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากททีําการจอง  
หากไมชํ่าระภายในวนัทกีาํหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทนีงัตามเงอืนไข 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดเงอืนไขตา่งๆ 

แลว้จงึวางมดัจํา เพอืประโยชนข์องทา่นเอง เมอืทา่นทาํการซอืโปรแกรมทวัร ์ 
ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆของบรษิทัทงัหมดแลว้*** 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 ค่าตัวเครอืงบนิไป-กลับ ตามเทยีวบนิทรีะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน 
ตัวกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดเป็นชนัธรุกจิได ้หากตอ้งการนังชนัธุรกจิ ท่านจะตอ้งจองตัวเดยีว กรุณาเชค็ราคากบั
เจา้หนา้ทอีกีครัง 

 ค่าภาษีสนามบนิ ภาษีนํามัน 
 รถปรับอากาศนําเทยีวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถทชีํานาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให ้

ขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน )  
 โรงแรมทพัีกตามระบุหรอืในระดบัเดยีวกัน พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น  

(หมายเหต ุ: เนืองจากทวปียโุรปอยูใ่นแถบอณุหภมูตํิา โรงแรมบางเมอืงจะไมม่เีครอืงปรับอากาศใหบ้รกิาร และ
ในชว่งฤดหูนาว โรงแรมบางแหง่อาจจะไมเ่ปิดเครอืงปรับอากาศ หากวันเขา้พักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์
หรอืงานประชมุตา่งๆ ทางบรษัิทอาจมกีารปรับเปลยีนโรงแรมหรอืยา้ยเมอืง โดยคํานงึถงึความเหมาะสมและ
ผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั)  

 ค่าอาหารทกุมอื ตามทรีะบใุนรายการทอ่งเทยีว 
 ค่าเขา้ชมสถานท ีตามระบุในรายการ 
 หัวหนา้ทัวร ์(ทรูไกด)์ จากประเทศไทย ผูม้ปีระสบการณ์นําเทยีว คอยบรรยายขอ้มลูและอํานวยความสะดวก

ตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอบัุตเิหต ุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง เงอืนไขตามกรมธรรม ์



 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 ค่าภาษีนํามนัททีางสายการบนิแจง้เปลยีนแปลงกะทันหัน 
 ค่าระวางกระเป๋านําหนักเกนิกว่าทสีายการบนิกําหนด (โดยสายการบนิ QATAR AIRWAY อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืง ไมเ่กนิ 30 ก.ก.)  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทพัีก (ทางบรษัิทฯไม่ไดจั้ดใหแ้กท่า่น เนืองจากป้องกันการสญูหายจาก

มจิฉาชพีทแีฝงตัวเขา้มาในโรงแรมทพีัก และเพอืความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักสาํหรับทกุทา่น) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทยีว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3%  
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ (ฝรงัเศส) และคา่บรกิาร ทางสถานทตูไมค่นืใหท้า่นไมว่า่ทา่นจะผา่นการ

พจิารณาหรอืไมก็่ตาม (โดยประมาณ 4,000  บาท) 
 คา่ธรรมเนยีมทปิ คนขบัรถ ไกดท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทวัร ์(ทรไูกด)์  ทา่นละ 50 ยูโร ตลอดทรปิ 

 
เงอืนไขในการจองทวัร ์

 กรณุาชําระคา่มัดจํา ทา่นละ 25,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน  
 สง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง Passport  มายังบรษัิทฯ 
 หากทา่นทตีอ้งการใหท้างบรษัิททัวรย์นืวซีา่ให ้กรณุาชําระค่าธรรมเนียมและคา่บรกิารในการขอยนืวซีา่เชงเกน้ 

ทา่นละ 4,000 พรอ้มกบัยอดมัดจํา 
 ชําระเงนิค่าทัวรส์ว่นทเีหลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  50 - 46 วัน คนืค่าใชจ่้ายทังหมด (ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุ หรอื
เทศกาลทตีอ้งการันตมีดัจํากับสายการบนิ หรอืกรุป๊ทมีกีารการันตค่ีามัดจําทพีักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทน
ในประเทศ หรอืตา่งประเทศ ไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 45 - 31 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยดึมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทัวรท์ังหมด 
 กรณีกรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจํา

ทนัีงกบัทางสายการบนิ และโรงแรมทพัีกต่างๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืค่ามัดจํา หรอื ค่าทัวรท์ังหมด 
ไมว่า่ยกเลกิกรณใีดก็ตาม 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธเิรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายตามทเีกดิขนึจรงิ 

 เมอืออกตัวแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ตวัได ้ เนืองจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 กรณีวซ่ีาถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะทําการเก็บคา่ใชจ่้ายตามทเีกดิขนึจรงิ เชน่  
ค่าวซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ คา่มัดจําตัวเครอืงบนิหรอืค่าตวัเครอืงบนิ คา่มดัจําโรงแรมหรอืคา่โรงแรม เป็นตน้   

 
ขอ้มลูเกยีวกบั สายการบนิ  

 เนอืงจากบัตรโดยสารเป็นแบบหมูค่ณะหรอืตวักรุ๊ป สายการบนิขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนีงับนเครอืงบนิ
ทกุกรณี ทกุทา่นตอ้งไปเช็คอนิเพอืออกบัตรโดยสาร และรับหมายเลขทนัีงตอนไดบั้ตรโดยสารเทา่นัน   
แตท่างบรษัิทจะพยายามชว่ยใหล้กูคา้ทเีดนิทางดว้ยกนัไดนั้งดว้ยกนั หรอืใกลก้นัใหม้ากทสีดุเทา่ทจีะทําได ้

 กรณีททีา่นตอ้งการอาหารพเิศษ เชน่ เป็นอสิลาม, แพอ้าหารบางประเภท หรอืทานมงัสวรัิต ิโปรดแจง้และ
ระบุมาใหช้ดัเจนในตอนจอง เพราะทางบรษัิทตอ้งสง่เรอืงแจง้ใหท้างสายการบนิทราบล่วงหนา้ เพอืจัดเตรยีม
อาหารใหแ้ก่ทา่น กรณีททีา่นแจง้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ่้ายเพมิเพอืชาํระเมนูใหม ่หรอือาจจะไมไ่ด ้
รับเมนูพเิศษเลย เนอืงจากสายการบนิไมไ่ดเ้ตรยีมสาํรองไว ้หรอือาจเตรยีมไมท่ัน 

 สาํหรบัทนีงั LONG LEG หรอืทนัีงบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทมีคีณุสมบัตติามทสีายการบนิ
กําหนดเทา่นัน เชน่ สามารถสอืสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้นืไดใ้นกรณี
เกดิเหตุฉุกเฉนิ และการขอทนัีง LONG LEG ทา่นตอ้งไปแจง้กบัเจา้หนา้ทสีายการบนิตอนเวลาทเีช็คอนิ และ
การใหท้นัีงขนึอยูก่บัดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ทสีายการบนิเทา่นัน 

 
ขอ้มลูเกยีวกบั โรงแรมทพีกั  

 โรงแรมในแต่ละแหง่ มกีารวางแผนผังหอ้งพักแตกต่างกนั จงึทําใหห้อ้งพักแต่ละประเภท อาจจะหอ้งไมต่ดิกัน หรอื
อยูค่นละชนักนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซงึถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจตอ้งเป็น  
1 เตยีงใหญ่ กบั 1 เตยีงพับเสรมิ (Sofa bed) หรอือาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง 
(Twin/Double) และหอ้งเดยีว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณใีดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่บรกิาร
เพมิตามจรงิทเีกดิขนึ 



 เนอืงจากทวปียโุรปอยูใ่นแถบอณุหภมูตํิา โรงแรมบางเมอืงจะไมม่เีครืองปรับอากาศใหบ้รกิาร และในชว่งฤดหูนาว 
โรงแรมบางแห่งอาจจะไมเ่ปิดเครอืงปรับอากาศ ซงึจะมฮีตีเตอรไ์วใ้หบ้รกิารแทน 

 กรณีทมีงีานเทศกาลหรอืการจัดงานประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) ทําใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืง
จะคอ่นขา้งเต็มหมด บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปบางแหง่ (โดยเฉพาะในยา่นเมอืงเกา่ หรอืเมอืงชนบทเล็กๆ) มลัีกษณะเป็นอาคารแบบดังเดมิ  
หอ้งอาจจะมขีนาดเล็กกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบนํา หรอือาจจะไมม่ลีฟิท ์รวมถงึพนักงานยกกระเป๋าใหบ้รกิาร และ
หอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกนั 

 
หมายเหต ุ

 ทัวรนี์สาํหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลงราคา ในกรณีทผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คน 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทยีวตามความเหมาะสม โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึ

ความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆทังสนิตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีกดิขนึจากเหตจํุาเป็น

สดุวสิยั และอยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การประทว้ง  
การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุการโจรกรรม ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง การยกเลกิ
เทยีวบนิหรอืการบรกิารของสายการบนิ ความสญูเสยี ทรัพยส์นิสญูหาย อบุตัเิหตหุรอืไดรั้บบาดเจ็บจากความ
ประมาทของตัวท่านเอง และเหตสุดุวสิยัอนืๆทอียูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ 

 ตัวเครอืงบนิเป็นแบบหมูค่ณะหรอืตัวกรุป๊ ไมส่ามารถเลอืนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 ในกรณีทสีายการบนิประกาศปรับขนึภาษีนํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ภาษีนํามนัเพมิตาม

ความเป็นจรงิ 
 กรณีทสีถานททีอ่งเทยีวใดๆ ทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้เนอืงจากเหตุสดุวสิยัตา่งๆ หรอืเหตกุารณ์ทอียูเ่หนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืค่าใชจ่้ายใดๆ ทังสนิ 
 เนอืงจากรายการทัวรน์ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณีททีา่นใชห้นังสอืเดนิทางนอกเหนือจากหนังสอืเดนิทางธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู เชน่ หนังสอืเดนิทาง

ราชการ (เลม่สนํีาเงนิ) หรอืหนังสอืเดนิทางทูต (เลม่สแีดงสด) เดนิทางเพอืทอ่งเทยีวกับคณะทัวร ์            
หากไมผ่า่นการอนุมัตจิากสายการบนิ หรอืถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศ ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธไิมค่นืค่าทัวรแ์ละไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

 กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองตัวเครอืงบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนงึอยา่งใดที
ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิฯ ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นน ีเพราะเป็นค่าใชจ่้ายที
นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทาง หรอืทา่นเดนิทางมาเช็คอนิไมท่ัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนื            
ค่าทัวรใ์หแ้กท่า่น 

 
 

 ลูกคา้ทจีอยแลนด ์(ไมใ่ชตั้วเครอืงบนิ) ท่านตอ้งจองเครอืงบนิลงประเทศปลายทางกอ่นเวลาหรอืเวลาใกลเ้คยีง
กบัคณะทัวร ์หรอืไปถงึปลายทางลว่งหนา้กอ่นคณะทัวรอ์ยา่งนอ้ย 1 วัน ถา้ทา่นมาถงึหลังคณะทัวร ์ทา่นตอ้งเสยี
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปพบกบัคณะทัวรใ์นสถานททีคีณะทัวรก์ําลงัออนทัวรอ์ยูด่ว้ยตนเอง และกอ่นการจอง
ทัวรห์รอืจองตัวเครอืงบนิควรสอบถามโดยละเอยีดกับทางบรษัิทอกีครัง หากทา่นจองทัวรห์รอืตวัเครอืงบนิ
ผดิพลาด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆทังสนิและไมค่นืคา่ทัวรใ์หแ้กท่า่น 

 เมอืทา่นไดชํ้าระเงนิมดัจําแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ 
ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทไีดร้ะบไุวโ้ดยทังหมด 
 

หมายเหต ุเกยีวกบัการยนืวซีา่แชงเกน้ 
 
• ทางบรษัิทฯ จะทําการยนืวซีา่ของท่านตอ่เมอืในคณะมผีูสํ้ารองทนัีงครบเต็มจํานวนและไดรั้บการตอบรับจากทาง

สถานทูตฯ ในเรอืงเวลานัดหมาย เนืองจากบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้อกสารต่างๆ ทอีอกเป็นกรุ๊ปในการยนืวซีา่ อาท ิ                     
ตัวเครอีงบนิ, หอ้งพักทไีดรั้บการยนืยันมาจากทางยโุรป, ประกันการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะ  
ครบจํานวนกอ่นจงึจะสามารถยนืวซีา่ใหก้บัทา่นได ้

• หากในชว่งททีา่นเดนิทาง วันและเวลาในการยนืวซีา่กรุ๊ปเต็มหรอืไมม่คีวิกรุ๊ป ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ
ยนืวซีา่เดยีว ซงึทางทา่นจะตอ้งเดนิทางมายนืวซีา่ดว้ยตัวเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทตูฯ โดย
มเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยดแูล และอํานวยความสะดวก  

• เอกสารตา่งๆ ทใีชใ้นการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวทวปียโุรป ทางสถานทตูฯ เป็นผูกํ้าหนดออกมา                      
(อาจแตกตา่งกนัแลว้แตส่ถานทตูประเทศนนัๆ) มใิชบ่รษิทัทวัร ์ทา่นทมีคีวามประสงคย์นืวซีา่ทอ่งเทยีว
ทวปียโุรป กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้งและครบถว้นตามทสีถานทตูฯตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่
การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษิทัทวัรฯ์ เป็นเพยีงตวักลางและอาํนวยความสะดวกในการยนืวซีา่เทา่นนั 
มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซีา่ใหก้บัทา่น 



• กรณีวซ่ีาททีา่นยนืไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที
เกดิขนึจรงิ ดงัตอ่ไปน ี

-    คา่ธรรมเนียมการยนืวซีา่และคา่ดําเนนิการ ทางสถานทตูฯ จะไมค่นืค่าธรรมเนยีมใดๆทังสนิแมว้่าจะผา่นหรอื 
     ไมผ่า่นการพจิารณาก็ตาม 
-    ค่ามัดจําตวัเครอืงบนิ หรอืตวัเครอืงบนิทอีอกตัวเรยีบรอ้ยแลว้ ไมส่ามารถคนืได ้
-    คา่หอ้งพักในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไม่ผา่นการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะโดนเก็บ 
     คา่มัดจําหอ้งพัก หรอืทางโรงแรมอาจตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบภายหลัง 
• หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยดึคา่ใชจ่้ายทังหมด 

100 % 

เอกสารยนืขอวซีา่เชงเกน้ (ฝรงัเศส) 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนวิมอื ณ สถานทตู  

ตามวนัและเวลาทนีดัหมาย ** 
(ระยะเวลาทผีลวซีา่ออก ประมาณ 15 วนัทาํการ) 

 
กรุณาเตรยีมเอกสารดงัตอ่ไปน ีและสง่ใหท้างบรษิทัฯ ตามวนัเวลาทนีดัหมายเก็บเอกสาร 

 
1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั (Passport) เลม่จรงิ และสาํเนาถา่ยเอกสาร 2 ใบ ทยีังไมห่มดอาย ุและมอีายไุม่

ตํากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันเดนิทาง หากหมดอายุ กรณุาทําเลม่ใหมก่อ่นนําสง่ มจํีานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ 
และตอ้งมหีนา้วา่งเหลอือยา่งนอ้ย 2 หนา้ตดิต่อกัน เพอืตดิวซีา่  
** หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ทเีคยไดรั้บวซีา่จาก ประเทศในกลุม่เชงเกน้ ภายใน 3 ปี (ถา้ม)ี หรอืเคยไดรั้บจาก
ประเทศองักฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมรกิา (ถา้ม)ี ** 
 

2. รปูถา่ยส ี2 ใบ หนา้ตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm)  
พนืหลังสขีาว ไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มตกแต่งรูป หา้มสวมแวน่สายตา  
แวน่กนัแดด คอนเทคเลนส ์หา้มมเีครอืงประดับ เห็นใบหูและควิ 
ทัง 2 ขา้งชดัเจน และตอ้งเป็นรูปทถีา่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน  
(หากรูปถา่ยของท่านไมไ่ดม้าตรฐานตามสถาณทตูกาํหนด  
ทา่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการถา่ยรูปใหมอ่กีครัง ณ วันมายนืเวลา) 

 
3. หนงัสอืรบัรองการทํางาน 

3.1 กรณีลกูจา้งหรอืพนกังาน  
หนงัสอืรบัรองการทํางาน (ฉบบัจรงิ) ทอีอกโดยหน่วยงานหรอืบรษัิทตน้สงักดัของผูส้มัคร (ระบุตําแหน่ง
, เงนิเดอืน, วันเรมิทํางานและระบชุว่งเวลาทเีดนิทางไปทอ่งเทยีวยโุรป และระบชุอืประเทศทังหมดททีา่น
เดนิทางดว้ย หลังจากนันจะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนดในวันทเีทา่ไร ่โดยชอืลูกคา้ทรีะบใุน
หนังสอืรับรองการงาน ตอ้งสะกดชอื-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคํุา
วา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้อืแต่ละสถานทูต ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษและ
เป็นหลกัฐานปัจจบุนั มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยนืวซีา่เทา่นนั พรอ้มลายเซ็น ระบุชอื ตาํแหนง่
ของผูม้อํีานาจในออกหนงัสอืรบัรองการทํางานและประทบัตราบรษิทั 
 

3.2 กรณีเจา้ของกจิการ 
หลักฐานการเป็นเจา้ของกจิการ เชน่ สําเนาใบทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทหรอื
จดทะเบยีนนติบิคุคล ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ (ตอ้งมอีายไุม่เกนิ 90 วัน กอ่นวันยนืวซีา่  
หากมากกวา่ 90 วันไปแลว้ ตอ้งคัดลอกใหมเ่ทา่นัน) เป็นสาํเนาภาษาไทย และแปลภาษาองักฤษ 
 

3.3 กรณีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 
หนังสอืรับรองจากสถาบันทกํีาลงัศกึษาอยู ่(มอีายไุมเ่กนิ 30 วันกอ่นวันยนืวซีา่)  
ฉบบัจรงิ ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษเทา่นนั (สถานทูตไมรั่บเอกสารทเีป็นบัตรนักเรยีน) 
 

3.4 ผูเ้กษยีณอายงุาน 
หนังสอืยนืยันการเกษียณอายกุารทํางาน ซงึเขยีนโดยตัวผูส้มคัรหรอืออกโดยบรษัิทนายจา้งลา่สดุ ระบวุันที
เกษียณ ชอืและทอียูข่องนายจา้ง ระยะเวลาของการจา้งงานและเงนิเดอืนลา่สดุ และ 
สาํเนาหนงัสอืยนืยนัการเกษยีณอายกุารทํางาน และฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

 
 



4. หลกัฐานทางการเงนิทพียีงพอสาํหรบัคา่ใชจ้า่ยตลอดชว่งเวลาเดนิทาง 
4.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ควรมจํีานวนเงนิในบญัชไีมน่อ้ยกวา่หกหลัก เพอืแสดงใหเ้ห็นว่ามี

ฐานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายตลอดในการเดนิทางและสามารถทจีะใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่
เดอืดรอ้น เมอืกลับสูภ่มูลํิาเนา และมรีายการเดนิบัญชลี่าสดุไมเ่กนิ 7 วันนับจากวันยนืวซีา่ เป็นบญัช ี                 
ออมทรพัยเ์ทา่นนั สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัหรอืบญัชฝีากประจาํ รวมถงึบญัชี
สหกรณ์ 

4.2 หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจรงิทอีอกโดยธนาคาร ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบคํุาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้อืแต่ละสถานทตู สะกดชอืให ้
ตรงกบัพาสปอรต์และหมายเลขบัญชตีอ้งเป็นเลม่เดยีวกับททีา่นจะใชย้นืวซีา่ 

4.3 กรณีมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsorship) 
ตอ้งเป็น บดิา มารดา คู่สมรส พนีอ้งสายเลอืดเดยีวกนัเท่านัน  
- ตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่าย (Sponsor letter ) เป็นภาษาองักฤษของผูอ้อกคา่ใชจ่้ายให ้ 

พรอ้มเซ็นรับรอง 
- เอกสารพสิจูน์ความสมัพันธกั์บผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้เชน่ สาํเนาทะเบยีนบา้น, สํานาทะเบยีนสมรส และ

สําเนาใบเกดิ (สตูบิัตร) เป็นตน้ ทังผูย้นืวซีา่เองและผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษทงัหมด 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank certificate) ฉบบัจรงิ ระบชุอืเจา้ของบัญช ี(ผูอ้อกคา่ใชจ่้าย) และ
ตอ้งระบชุอืผูถ้กูรับรองหรอืผูส้มัครยนืวซีา่ดว้ย มอีายไุมเ่กนิ 30 วัน นับจากวันทยีนืวซีา่ (สะกดชอื-
นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

- Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ของผูอ้อกค่าใชจ่้ายใหแ้ละผูย้นืวซีา่ 
- กรณีทบีรษัิทของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมด ทางบรษัิทฯ 

จะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเพอืแสดงความรับผดิชอบต่อคา่ใชจ้่ายและการกลับมาทํางานของทา่น 
โดยระบุรายชอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจีัดการเดนิทางนใีนจดหมายดว้ย 

5. กรณีทผีูส้มคัรอายตุาํกวา่ 18 ปี 
5.1 สาํเนาสตูบิตัร/สําเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรวซีา่ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 
5.2 ถา้เดนิทางไปกบัพอ่หรอืแมห่รอืทา่นใดทา่นหนงึ หรอืกบับคุคลทสีาม 

ตอ้งขอหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจากทางอาํเภอ/เขต ตัวจรงิเทา่นัน ระบวุ่าอนุญาตให ้
เดนิทางไปตา่งประเทศกับใครและระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกนั พรอ้มแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ 

5.3 สําเนาใบทะเบยีนการหยา่หรอืใบปกครองบตุรกรณีบดิามารดาเกดิการหยา่ร่าง พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษ 

5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบดิา มารดาทา่นหนงึทา่นใดเสยีชวีติ 
6. สาํเนาทะเบยีนบา้น หรอืสาํเนาบตัรประชาชน (ไมต่อ้งแปลภาษาองักฤษ) 
7. เอกสารสว่นตวัอนืๆ (แปลเป็นภาษาองักฤษทงัหมด) 

- สําเนาใบเปลยีนชอื – นามสกลุ  
- สําเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
- สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี  
- สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) (ถา้ม)ี  

หมายเหต:ุ 
- ผูส้มัครทุกทา่นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์นืคํารอ้งขอวซีา่ฯ เพอืสแกนลายนวิมอื 
- ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตูฯ โดยประมาณ 15 วันทําการ 
- หลังจากทผีูส้มัครไดทํ้าการยนืขอวซีา่กบัทางศูนยย์นืคํารอ้งขอวซีา่แลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตให ้

ผูส้มัครทําการดงึเลม่หนังสอืเดนิทางคนืจากสถานทตูฯ ในขณะทําการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม 
ดังนันหากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่เพอืเดนิทาง กรณุาแจง้บรษัิททัวรก์อ่น 

- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการ
ขอยนืคํารอ้งใหมก็่ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง  

- กรณีททีา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทตู
ยกเลกิวซีา่ของท่าน เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

- หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์
ตามวันนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ และหากสถานทตูฯ ขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษัิทฯ ขอ
รบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหแ้กท่างสถานทตูฯ 
 

** ทางบรษิทัฯ มบีรกิารรบัแปลเอกสารภาษาองักฤษ ราคาเรมิตน้ ใบละ  500 บาท ** 
 

*การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการบรกิาร

อาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั* 

ใบกรอกขอ้มูลคํารอ้งขอวซี่าเชงเกน้ กรุณากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ 



*กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูทงัหมดของทา่น เจา้หนา้ทจีะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ 
การรอ้งขอวซีา่ใหท้า่น* 

 
1. ชอื-นามสกลุ (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ชอื-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
3. ชอื-นามสกลุเดมิกอ่นเปลยีน (ภาษาอังกฤษ)…………………………………….......……………………………………………………… 

 
4. เลขท ีPassport………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
5. วัน-เดอืน-ปีเกดิ.......................................................................... อาย ุ…………………………... ปี 

 
สถานทเีกดิ ………………………………………………………………………. เพศ            ชาย          หญงิ 
 

6. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)           หย่า  
 

            หมา้ย            แยกกนัอยู่ 
 

7. ทอียูปั่จจุบัน (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................. 
 

...................................................................................................................................................... 
 
เบอรโ์ทรศัพทท์ตีดิต่อสะดวก.............................................อเีมล.์...........................................................  

 
8. อาชพีปัจจุบัน (กรณุาระบุอาชพี) หากเป็นแมบ่า้น / หรอืเกษียณ กรุณาระบดุว้ย (ภาษาองักฤษ) 

 
..........................................................................ตําแหน่ง……………………………………………………………… 
 

9. ชอืสถานททํีางาน / สถานศกึษา / ธรุกจิ / รา้นคา้ (ภาษาองักฤษ) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. ทอียูท่ทํีางาน / สถานศกึษา / ทตีงัรา้นคา้ (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………................................................. 
  

11. รายไดต้อ่เดอืน ……………………………………………………………………………………บาท (โดยประมาณ) 
 

12. ชอื-นามสกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………………………. 
 

13. ชอื-นามสกลุบดิา (ภาษาอังกฤษ) …………………….……………………..………………………………………………………… 
 

14. ชอื-นามสกลุมารดา (ภาษาอังกฤษ)…………….…………………………………………………………………………………..... 
 

15. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา (ถา้ม)ี 
 

โปรดระบุประเทศ………………………........................ วันหมดอายวุซีา่ (หากจําได)้ ........................................ 
 

16. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในระหว่างการเดนิทางทอ่งเทยีวและพํานักของผูร้อ้งขอวซีา่ (ภาษาอังกฤษ) 
 

ตัวผูร้อ้งขอวซีา่เอง    มผีูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้ 
 

กรณุาระบชุอื……………………………………………………………………… ความสัมพันธ…์………………………………… 


