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เดนิทางโดยสายการบนิ Qatar Airways สายการบนิระดบั 5 ดาว 

สายการบนิทีด่ที ีส่ดุในโลกอนัดบัที ่1 จาก Skytrax World Airline Awards 2019 

น า้หนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 

หากทา่นตอ้งการจองต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น กรณุาเลอืกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศ

ประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ  

การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เน่ืองจากสายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้วา่  

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 



  

 

 

อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัย เป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู ่เหนือความควบคมุของบรษัิท 

ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็กต า่กวา่ 

12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัหอ้งเดีย่ว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่: 

03 – 10 ธ.ค. 62 *วนัพอ่และวนัรฐัธรรมนูญ* 45,990 44,990 9,000 

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

18 – 25 มกราคม 2563 47,990 45,990 9,000 

** เด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ราคา 10,000 บาท**  
** ชว่งปีใหม ่เด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ราคา 12,000 บาท 

ราคาขา้งตน้ไมร่วมคา่วซี่า ทา่นละ 4,000 บาท 

(กรุณาส ารองทีน่ ัง่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนั เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซี่า) 

 

วนัที ่1       กรงุเทพฯ – โดฮา 

16.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์P  

ของสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

19.35 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR833 

23.25 น. ถงึท่าอากาศยานโดฮา แวะพักเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

01.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยเทีย่วบนิที ่QR041 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

 

วนัที ่2 
      ปารสี – หอไอเฟล – ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน – จตัุรสัคองคอรด์ – ถนนฌ็องเซลเิซ ่– ประตูชยั   

      – พพิธิภณัฑล์ูฟ – ชอ้ปป้ิงแกลอรี ่ลาฟาแยต 

06.45 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกล (Charles de Gaulle Airport) หลงัผ่าน

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระแลว้ น าท่านเดนิทางสู ่ปารสี (Paris)   

เมอืงทีไ่ดร้บัการยกย่องวา่สวยงามและโรแมนตคิทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั หอไอเฟล (Eifel Tower) สญัลกัษณข์องฝรั่งเศส และน าท่าน ลอ่งเรอื

แมน่ า้แซน สมัผัสมหานครทีโ่รแมนตกิทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ใหท้่านไดช้มทัศนียภาพสองฝ่ังแม่น ้าแซนที่

ไหลผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารบา้นเรอืนและสถานที่

ส าคญัตา่ง ๆ ซึง่เป็นอกีหนึง่ประสบการณท์ีน่่าประทับใจในการมาเยอืนกรุงปารสีแหง่น้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (1) 



  

 

 

น าท่านผ่านชม จตัุรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) จัตุรัสที่กวา้งที่สุดในกรุงปารีส และเป็นลาน

ประหารชวีติพระเจา้หลยุสท์ี ่16 และ พระนางมาร ีองัตวัเนตดว้ยเครือ่งกโิยตนิ ในสมัยการปฏวิตัฝิรั่งเศส  

แลว้ถ่ายรูปกบั ประตูชยั (Arc de triomphe) สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณแ์ด่นโปเลยีน ทีไ่ดร้ับชยัชนะในการ

ท าสงคราม และผ่านชม ถนนฌ็องเซลเิซ(่Champ Elysees) ถนนทีม่คีวามสวยงามแห่งหนึง่ของโลก  

อกีทัง้เป็นตน้แบบถนนราชด าเนนิของประเทศไทย 

น าท่านชมบรเิวณดา้นหนา้ พพิธิภณัฑล์ูฟ (Louvre Museum) อดตีเคยเป็นหนึ่งในพระราชวังที่ใหญ่โต

ทีสุ่ดของโลก ปัจจุบันเปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑท์ีส่ าคัญและใหญ่ที่สดุในปารสี ภายในพพิธิภัณฑเ์ก็บรักษาวัตถุ

โบราณทีม่คีา่และมชีือ่เสยีงของโลกมากมาย โดยเก็บรักษาภาพวาดทีท่รงคณุคา่ทีส่ดุในโลก คอื  

ภาพโมนาลซิา่ อนัเลือ่งชือ่ ผลงานโดย ลโีอนาโด ดาวนิช ี

 

 

 

 

 

 

 

 

  

จากนัน้น าท่านสู่ แกลอรี ่ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) หา้งสรรพสนิคา้อันโด่งดังและเก่าแก่ของ

ฝรั่งเศส อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่ีอย่างหลากหลาย เช่น เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้ 

เครือ่งส าอาง ฯลฯ ตามอธัยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

พกั ณ โรงแรม Ibis Styles Paris Mairie de Montreuil หรอืในระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่3       ปารสี – ชอ้ปป้ิงลา วลัเลย่ ์ วลิเลจ เอา้ทเ์ลท – ดจิอง  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 

 น าท่านเดนิทางสู่ ลา วลัเล่ย ์ วลิเลจ (La Vallée Village Outlet) ระยะทางประมาณ 42.5 กโิลเมตร 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท ี ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดช์ือ่ดงั จาก 

ทั่วโลกมากกวา่ 100 ยี่หอ้ ดว้ยราคาทีถู่กกวา่ตามชอ้ปทั่วไป อาทเิช่น Giorgio Armani, Burberry, Calvin 

Klein, Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Longchamp, Polo Ralph Lauren, Paul Smith, Versace เป็นตน้ 

อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

 ไดเ้วลานัดหมาย น าท่านเดนิทางสู่ ดจิอง (Dijon) ระยะทางประมาณ 332 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที เมืองหลวงแห่งแควน้เบอรก์ันดี แควน้ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการผลติไวน์และ

มัสตารด์ นอกจากประวัตศิาสตรอ์ันเกา่แกใ่นเรือ่งของการผลติไวนแ์ลว้ เมืองแห่งน้ียังเป็นศนูยก์ลางที่ส าคัญ

ของดยุคแห่งเบอรก์นัดอีกีดว้ย  

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (3)  

พกั ณ โรงแรม Campanile Dijon Sud หรอืในระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่4 

      ดจิอง – ชมยา่นเมอืงเกา่ – ประตูชยั – โบสถน์อรท์เธอดามแหง่ดจิอง – จตัุรสักลางเมอืง – 

      ลูเซริน์ – อนุสาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลกั – สะพานไม ้ชาเปล – ชมยา่นเมอืงเกา่ –  

      5เอนเกลเบริก์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 

น าท่าน ชม ยา่นเมอืงเกา่ดจิอง ทีม่สีถาปัตยกรรมในสมัยยุคกลาง อนัเป็นเอกลกัษณท์ีส่วยงาม 

ชม ประตูชยั (Porte Guillaume) ทีเ่ปรยีบดัง่ศนูยก์ลางของเมอืง แลว้ชม โบสถน์อรท์เธอดามแหง่ 



  

 

 

ดจิอง (Notre Dame de Dijon) เป็นโบสถน์กิายโรมันคาทอลกิ สรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่13 ถอืไดว้่า

เป็นผลงานชิน้เอกของสถาปัตยกรรมโกธิคในสมัยนัน้เลยทีเดยีว จากนั้นชม จตัุรสักลางเมอืง ทีต่ ัง้ของ

พระราชวงัของดยุคแหง่เบอรก์นัด ี(Palace the Dukes of Burgundy) พระราชวงัของตระกลูขุนนาง

ชัน้สงูแห่งฝรั่งเศส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (5)   

น าท่านเดนิทางสู ่ลูเซริน์ (Lucerne) ระยะทางประมาณ 350 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 

50 นาท ี เมอืงตากอากาศทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของสวสิเซอรแ์ลนด ์ 

น าท่านถ่ายภาพกบั อนุสาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลกั (The Lion Monument) อนุสาวรยีท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์

แห่งความกลา้หาญและเสยีสละ สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิดท่หารสวสิทีเ่สยีชวีติจากการปกป้องพระราชวงั

พระราชวงัตยุ เลอรยี ์ของฝรัง่เศส และชม สะพานไม ้ชาเปล (Chapel bridge) สะพานทีส่รา้งขึน้เพือ่

ขา้มแม่น ้ารอยส ์มอีายุมากกวา่ 600 ปี และเป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกทีย่ังคงใชง้านได ้ 

อสิระใหท้่าน เดนิเลน่ชมบรรยากาศยา่นเมอืงเกา่ ทีง่ดงามหรอื เดนิเลอืกซือ้สนิคา้ชือ่ดงัของสวสิ อาท ิ

นาฬกิา, มดีพกทหารสวสิ, ช็อคโกแลต ฯลฯ ตามอธัยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการเทีย่วชมและชอ้ปป้ิงของทา่น 

ไดเ้วลานัดหมาย น าท่านเดนิทางสู ่เอนเกลเบริก์ (Engelberg) ระยะทางประมาณ 35.5 กโิลเมตร ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 40 นาท ี เมอืงสกรีสีอรท์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในภาคกลางของสวติเซอรแ์ลนด ์

พกั ณ โรงแรม Terrace Hotel หรอืในระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่5 
      เอนเกลเบริก์ – กระเชา้ไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทติลติ – ถ า้น า้แข็ง – สะพานแขวนทติลติ –  

      ลานหมิะ –  เอนเกลเบริก์ – มลิาน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 

 น าท่านขึน้ กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair แบบหมุนได ้360 องศา ท่านสามารถชมววิทิวทัศน์โดยรอบ

ทิศทางแบบ  360 องศาเลยทีเดียว แลว้ขึน้สู่ ยอดเขาทติลสิ (Titlis) ที่มีความสูง 3,238 เมตรเหนือ

ระดับน ้ าทะเล ยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั ้งปี หนึ่งในเทือกเขาที่ เป็นแหล่งสกียอดนิยมของ

สวติเซอรแ์ลนด ์น าท่านเขา้ชม ถ า้น า้แข็ง (Glacier Cave) และท่านสามารถชมหรอืเดนิขา้ม 

สะพานแขวน (Titlis Cliff Walk) ที่มีความยาวประมาณ 100 เมตร และความสูงห่างจากพื้นประมาณ  

500 เมตร ซึ่งถือไดว้่าเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในยุโรป (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) อิสระใหท้่าน

สนุกสนานเพลดิเพลนิกบัการสมัผัสหมิะบนลานหมิะ พรอ้มชมววิทวิทัศนท์ีส่วยงามบนยอดเขาทติลติ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขาทติลติ (7)   

น าท่านน่ังกระเชา้ไฟฟ้าลงจากยอดเขาสู ่เอนเกลเบริก์ จากนัน้น าท่านขา้มพรมแดนสูป่ระเทศอติาลี ่สู ่มลิาน 

(Milan)ระยะทางประมาณ 248 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 10 นาท ี เมอืงศนูยก์ลาง

ทางดา้นธุรกจิ การคา้ และแฟชัน่ทีส่ าคญัของประเทศอติาล ี

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (8)  

พกั ณ โรงแรม Cosmo Hotel Palace หรอืในระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่6 
      มลิาน – เมสเตร – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– เวนสิ – สะพานรอีลัโต – สะพานถอนหายใจ – จตัุรสัซาน 

      มารโ์ค – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– เมสเตร 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมสเตร (Mestre) ระยะทางประมาณ 265 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 

อกีหนึง่เมอืงเกา่แกข่องอติาล ี

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (10) 

น าท่านสู่ ทา่เรอืตรอนเคตโต ้แลว้น าท่าน ล่องเรอืสู ่เวนสิ (Venice) เมอืงที่ใชค้ลองแทนถนน เรอืแทน

รถ ในการคมนาคม โดยมีสถาปัตยกรรมโบราณ ที่ถูกสรา้งขึน้มากมายบนเกาะมากกว่า  188 เกาะและ

เชือ่มโยงกันดว้ยสะพานมากกว่า 400 แห่ง ใหท้่านสัมผัสกับเมืองสุดแสนโรแมนตคิ จนไดร้ับสมญานามว่า 

ราชนีิแห่งทะเลเอเดรยีตกิ น าท่านชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sigh) เป็นสะพานที่นักโทษใชเ้ดนิ

ขา้มเพื่อไปเขา้คุกที่อยู่อกีฝ่ัง แสงสวา่งที่เห็นจากช่องสะพาน นักโทษจะไดเ้ห็นเป็นครัง้สดุทา้ยก่อนเขา้คุก 

และจะถอนหายใจดว้ยเหตผุลน้ี เพราะรูต้วัวา่จะไม่มโีอกาสเดนิออกมาเห็นแสงสวา่งอกีแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และชม จตัุรสัซานมารโ์ค (Piazza San Marco) จัตุรัสรมิทะเลศูนย์กลางของเกาะเวนิส ที่ลอ้มรอบไป

ดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เชน่ มหาวหิารซานมารโ์ค ประกอบไปดว้ย โดม 5 โดมตามแบบศลิปะไบแซน

ไทน ์และพระราชวงัด็อด (Doge Palace) ทีป่ระทับของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี เป็นตน้ 

จากนัน้ชม สะพานรอีลัโต (Rialto Bridge) สะพานขา้ม Grand Canal ที่สวยงาม เก่าแก่ที่สุดและเป็น

หนึง่ในจุดชมววิทีส่วยงามของเวนสิ 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อสิระใหท้่านเดนิเลน่ ดืม่ด า่กบับรรยากาศอนัแสนโรแมนตคิของเกาะเวนสิ จนถงึเวลานัดหมาย 

หรอืท่านสามารถเลอืกน ัง่เรอืกอนโดลา่ อกีหนึง่เสน่หอ์นัเป็นเอกลกัษณข์องเวนสิ (ไมร่วมในคา่ทวัร ์ 

กรณุาสอบถามกบัหวัหนา้ทวัร)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการเทีย่วชมของทา่น 

ไดเ้วลานัดหมาย น าท่าน ลอ่งเรอืกลบัสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้จากนัน้เดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

พกั ณ โรงแรม Apogia Sirio Venice หรอืในระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่7 
      เมสเตร – มลิาน – ดูโอโม – แกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอ็มมานูเอลที ่2 – ย่าน Via Montenapoleone   

      – ทา่อากาศยานมลิาโน มลัเปนซา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11) 

น าท่านเดนิทางสู ่มลิาน (Milan) ระยะทางประมาณ 274 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง              

10 นาท ี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (12) 

น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั ดูโอโมหรอืมหาวหิารแหง่มลิาน (Duomo di Milano) สญัลกัษณท์ี่ 

โดดเด่นที่สุดของมลิาน ตัง้อยู่ที่จัตุรัสกลางเมือง เริม่สรา้งขึน้ตัง้แต่ในปี ค.ศ.1386 เสร็จสมบูรณ์ ในปี ค.ศ. 

1965 รวมระยะเวลาในการก่อสรา้งมากกว่า 500 ปี สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ดว้ยความสูงถงึ 157 

เมตร ความโดดเดน่ของดโูอโม อยู่ทีย่อดแหลมบนหลงัคา บนยอดใหญ่ตรงกลางมพีระรูปแม่พระ ท าดว้ยทอง

สมัฤทธิ ์ซ ึง่เรยีกกนัวา่ มาดนีูนา  

น าท่านชมหรือชอ้ปป้ิงสนิคา้ที ่แกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอ็มมานูเอลที ่2 (Galleria Vittorio Emanuele 

II) อาคารศนูยก์ารคา้ทีเ่กา่แกแ่ละสวยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก  

และไม่ควรพลาดกับย่าน Via Montenapoleone  แหล่งรวมแบรนด์ดังของอิตาลี อิสระใหท้่ านได ้

สนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

  ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมลิาโน มลัเปนซา เพือ่เตรยีมตวักลบัสูป่ระเทศไทย 

22.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR118 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

 

วนัที ่8        โดฮา – กรงุเทพฯ 

06.05 น. เดนิทางถงึกรงุโดฮา แวะพักเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

08.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่QR832 

19.20 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

************************** 

 

หมายเหตุ :  รายการทอ่งเทีย่วและอาหาร อาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ให้

ทราบลว่งหนา้  

ในกรณีทีม่เีหตุการณ์สุดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม 

ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

*ภาพถา่ยเพือ่การน าเสนอโปรแกรมทวัรเ์ทา่น ัน้* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทางได)้ ** 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ข ึน้ราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอื

ภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง** 

 

ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) และคา่บรกิาร ทา่นละ 4,000 บาท 

ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ มคัคุเทศกไ์ทย และคนขบัรถ 50 ยูโรตลอดทปิ  

 

กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 25,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  

หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเง ือ่นไข 

 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดเง ือ่นไขตา่งๆ 

แลว้จงึวางมดัจ า เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ 

ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเง ือ่นไขตา่งๆของบรษิทัท ัง้หมดแลว้*** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุวนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 

ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดเป็นชัน้ธุรกจิได ้หากตอ้งการน่ังชัน้ธุรกจิ ท่านจะตอ้งจองตั๋วเดีย่ว กรุณาเช็คราคากับ

เจา้หนา้ทีอ่กีครัง้ 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 

 รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให ้

ขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั )  

 โรงแรมทีพ่ักตามระบุหรอืในระดบัเดยีวกนั พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน  

(หมายเหต ุ: เน่ืองจากทวปียุโรปอยู่ในแถบอณุหภูมติ า่ โรงแรมบางเมอืงจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศใหบ้รกิาร และ

ในช่วงฤดูหนาว โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์

หรืองานประชุมต่างๆ ทางบรษัิทอาจมีการปรับเปลีย่นโรงแรมหรือยา้ยเมือง โดยค านึงถงึความเหมาะสมและ

ผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั)  

 คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

 คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบุในรายการ 

 หัวหนา้ทัวร ์(ทรูไกด)์ จากประเทศไทย ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยว คอยบรรยายขอ้มูลและอ านวยความสะดวก

ตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหต ุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ภาษีน ้ามันทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทันหัน 

 ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบินก าหนด (โดยสายการบิน QATAR AIRWAY อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่ง ไม่เกนิ 30 ก.ก.)  

 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบรษัิทฯไม่ไดจ้ัดใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากป้องกันการสูญหายจาก

มจิฉาชพีทีแ่ฝงตวัเขา้มาในโรงแรมทีพ่ัก และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักส าหรับทุกท่าน) 

 คา่ใชจ้่ายส่วนตัว เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว คา่ซกัรดี ค่าโทรศัพท ์มนิิบารแ์ละทีวี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  



  

 

 

 ค่าธรรมเนยีมวซี่าเชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) และค่าบรกิาร ทางสถานทูตไม่คนืใหท้า่นไม่วา่ทา่นจะผ่านการ

พจิารณาหรอืไมก็่ตาม (โดยประมาณ 4,000  บาท) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิ คนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัร ์(ทรไูกด)์  ทา่นละ 50 ยูโร ตลอดทรปิ 

เง ือ่นไขในการจองทวัร ์

 กรุณาช าระคา่มัดจ า ท่านละ 25,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั  

 สง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง Passport  มายังบรษัิทฯ 

 หากท่านที่ตอ้งการใหท้างบรษัิททัวรย์ื่นวซีา่ให ้กรุณาช าระค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอยื่นวซีา่เชงเกน้ 

ท่านละ 4,000 พรอ้มกบัยอดมัดจ า 

 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน  50 - 46 วัน คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด (ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุด หรือ

เทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทน

ในประเทศ หรอืตา่งประเทศ ไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 45 - 31 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุ๊ปที่เดนิทางชว่งวนัหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ า

ทีน่ั่งกับทางสายการบนิ และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจ า หรือ ค่าทัวรท์ัง้หมด 

ไม่วา่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไม่ได  ้ไม่สามารถขอคนืค่าต ัว๋ได ้เน่ืองจากเป็น

นโยบายของสายการบนิ 

 กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่  

คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิหรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่มัดจ าโรงแรมหรอืคา่โรงแรม เป็นตน้   

 

ขอ้มูลเกีย่วกบั สายการบนิ  

 เน่ืองจากบัตรโดยสารเป็นแบบหมู่คณะหรอืตัว๋กรุ๊ป สายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิ

ทกุกรณี ทุกท่านตอ้งไปเช็คอนิเพือ่ออกบัตรโดยสาร และรับหมายเลขทีน่ั่งตอนไดบ้ัตรโดยสารเท่านัน้   

แตท่างบรษัิทจะพยายามชว่ยใหล้กูคา้ทีเ่ดนิทางดว้ยกนัไดน่ั้งดว้ยกนั หรอืใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได ้

 กรณีทีท่า่นตอ้งการอาหารพเิศษ เช่น เป็นอสิลาม, แพอ้าหารบางประเภท หรือทานมังสวริัต ิโปรดแจง้และ

ระบุมาใหช้ัดเจนในตอนจอง เพราะทางบรษัิทตอ้งส่งเรื่องแจง้ใหท้างสายการบนิทราบลว่งหนา้ เพื่อจัดเตรียม

อาหารใหแ้กท่่าน กรณีทีท่่านแจง้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมีคา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระเมนูใหม่ หรอือาจจะไม่ได ้

รับเมนูพเิศษเลย เน่ืองจากสายการบนิไม่ไดเ้ตรยีมส ารองไว ้หรอือาจเตรยีมไม่ทัน 

 ส าหรบัทีน่ ัง่ LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีณุสมบัตติามทีส่ายการบนิ

ก าหนดเท่านัน้ เชน่ สามารถสือ่สารภาษาองักฤษได ้ไม่มปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดใ้นกรณี

เกดิเหตุฉุกเฉิน และการขอที่น่ัง LONG LEG ท่านตอ้งไปแจง้กับเจา้หนา้ที่สายการบนิตอนเวลาที่เช็คอนิ และ

การใหท้ีน่ั่งขึน้อยู่กบัดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิเท่านัน้ 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั  

 โรงแรมในแตล่ะแห่ง มกีารวางแผนผังหอ้งพักแตกต่างกนั จงึท าใหห้อ้งพักแต่ละประเภท อาจจะหอ้งไม่ตดิกนั หรือ

อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจตอ้งเป็น  

1 เตียงใหญ่  กับ 1 เตียงพับเสริม  (Sofa bed) หรืออาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก  เป็น หอ้งคู่  1 หอ้ง 

(Twin/Double) และหอ้งเดี่ยว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าบรกิาร

เพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้ 



  

 

 

 เน่ืองจากทวปียุโรปอยู่ในแถบอณุหภูมติ า่ โรงแรมบางเมืองจะไม่มีเครือ่งปรับอากาศใหบ้รกิาร และในช่วงฤดหูนาว 

โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่เปิดเครือ่งปรับอากาศ ซึง่จะมฮีตีเตอรไ์วใ้หบ้รกิารแทน 

 กรณีทีม่งีานเทศกาลหรอืการจัดงานประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) ท าใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืง

จะคอ่นขา้งเต็มหมด บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปบางแห่ง (โดยเฉพาะในย่านเมอืงเกา่ หรอืเมอืงชนบทเล็กๆ) มลีกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ  

หอ้งอาจจะมขีนาดเล็กกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า หรอือาจจะไม่มลีฟิท ์รวมถงึพนักงานยกกระเป๋าใหบ้รกิาร และ

หอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

หมายเหต ุ

 ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 20 คน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึ

ความปลอดภัยและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เกดิขึน้จากเหตุจ าเป็น

สดุวสิยั และอยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การประทว้ง  

การปฏวิตั ิอุบัตเิหต ุการโจรกรรม ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การยกเลกิ

เที่ยวบนิหรอืการบรกิารของสายการบนิ ความสูญเสยี ทรัพยส์นิสูญหาย อุบัตเิหตหุรอืไดร้ับบาดเจ็บจากความ

ประมาทของตวัท่านเอง และเหตสุดุวสิยัอืน่ๆทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ 

 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นแบบหมู่คณะหรอืตัว๋กรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 

 กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้เน่ืองจากเหตุสุดวสิัยต่างๆ หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

 กรณีที่ท่านใชห้นังสอืเดนิทางนอกเหนือจากหนังสอืเดนิทางธรรมดา (เล่มสีเลอืดหมู) เช่น หนังสอืเดนิทาง

ราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) หรือหนังสือเดินทางทูต (เล่มสีแดงสด) เดินทางเพื่อท่องเที่ยวกับคณะทัวร ์            

หากไม่ผ่านการอนุมัตจิากสายการบนิ หรอืถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศ ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรแ์ละไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีท่านเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองตัว๋เครือ่งบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึง่อย่างใดที่

ใชใ้นการเดินทางมาสนามบินฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ้่ายที่

นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง หรือท่านเดนิทางมาเช็คอนิไม่ทัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคืน            

คา่ทัวรใ์หแ้กท่่าน 

 ลกูคา้ที่จอยแลนด ์(ไม่ใชต้ัว๋เครือ่งบนิ) ท่านตอ้งจองเครือ่งบนิลงประเทศปลายทางกอ่นเวลาหรือเวลาใกลเ้คยีง

กบัคณะทัวร ์หรอืไปถงึปลายทางลว่งหนา้กอ่นคณะทัวรอ์ย่างนอ้ย 1 วนั ถา้ท่านมาถงึหลงัคณะทัวร ์ท่านตอ้งเสยี

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปพบกบัคณะทัวรใ์นสถานที่ทีค่ณะทัวรก์ าลังออนทัวรอ์ยู่ดว้ยตนเอง และกอ่นการจอง

ทัวรห์รือจองตั๋วเครื่องบินควรสอบถามโดยละเอียดกับทางบริษัทอกีครัง้ หากท่านจองทัวรห์รือตั๋วเครื่องบิน

ผดิพลาด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้และไม่คนืคา่ทัวรใ์หแ้กท่่าน 

 เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าแลว้ ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ 

ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

หมายเหตุ เก ีย่วกบัการยืน่วซีา่แชงเกน้ 

• ทางบรษัิทฯ จะท าการยืน่วซีา่ของท่านตอ่เมือ่ในคณะมผูีส้ ารองทีน่ั่งครบเต็มจ านวนและไดร้ับการตอบรับจากทาง

สถานทูตฯ ในเรือ่งเวลานัดหมาย เน่ืองจากบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆ ทีอ่อกเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิ                     

ตัว๋เครีอ่งบนิ, หอ้งพักทีไ่ดร้ับการยนืยันมาจากทางยโุรป, ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะ  

ครบจ านวนกอ่นจงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้บัท่านได ้



  

 

 

• หากในชว่งทีท่่านเดนิทาง วนัและเวลาในการยืน่วซีา่กรุ๊ปเต็มหรอืไม่มคีวิกรุ๊ป ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

ยืน่วซีา่เดีย่ว ซึง่ทางท่านจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวนัและเวลานัดหมายจากทางสถานทูตฯ โดย

มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยดแูล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทตูฯ เป็นผูก้ าหนดออกมา                      

(อาจแตกตา่งกนัแลว้แตส่ถานทตูประเทศน ัน้ๆ) มใิชบ่รษิทัทวัร ์ทา่นทีม่คีวามประสงคย์ ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว

ทวปียุโรป กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้งและครบถว้นตามทีส่ถานทตูฯตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่

การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษิทัทวัรฯ์ เป็นเพยีงตวักลางและอ านวยความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่น ัน้ 

มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซี่าใหก้บัทา่น 

• กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จรงิ ดงัตอ่ไปนี ้

-    คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่และคา่ด าเนนิการ ทางสถานทูตฯ จะไม่คนืคา่ธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้า่จะผ่านหรอื 

     ไม่ผ่านการพจิารณาก็ตาม 

-    คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกตัว๋เรยีบรอ้ยแลว้ ไม่สามารถคนืได ้

-    คา่หอ้งพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎท่านจะโดนเก็บ 

     คา่มัดจ าหอ้งพัก หรอืทางโรงแรมอาจตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบภายหลงั 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

เอกสารยืน่ขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู  

ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

(ระยะเวลาทีผ่ลวซีา่ออก ประมาณ 15 วนัท าการ) 

 

กรณุาเตรยีมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้และสง่ใหท้างบรษิทัฯ ตามวนัเวลาทีน่ดัหมายเก็บเอกสาร 

 

1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั (Passport) เลม่จรงิ และส าเนาถา่ยเอกสาร 2 ใบ ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่

ต า่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวนัเดนิทาง หากหมดอายุ กรุณาท าเลม่ใหม่กอ่นน าสง่ มจี านวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ 

และตอ้งมหีนา้วา่งเหลอือย่างนอ้ย 2 หนา้ตดิตอ่กนั เพือ่ตดิวซีา่  

** หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ทีเ่คยไดร้ับวซีา่จาก ประเทศในกลุม่เชงเกน้ ภายใน 3 ปี (ถา้ม)ี หรอืเคยไดร้ับจาก

ประเทศองักฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมรกิา (ถา้ม)ี ** 

 

2. รปูถา่ยส ี2 ใบ หนา้ตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm)  

พืน้หลงัสขีาว ไม่เกนิ 6 เดอืน หา้มตกแตง่รูป หา้มสวมแวน่สายตา  

แวน่กนัแดด คอนเทคเลนส ์หา้มมเีครือ่งประดบั เห็นใบหูและคิว้ 

ทัง้ 2 ขา้งชดัเจน และตอ้งเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้  

(หากรูปถ่ายของท่านไม่ไดม้าตรฐานตามสถาณทูตก าหนด  

ท่านตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการถ่ายรูปใหม่อกีครัง้ ณ วนัมายืน่เวลา) 

 

3. หนงัสอืรบัรองการท างาน 

3.1 กรณีลูกจา้งหรอืพนกังาน  

หนงัสอืรบัรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) ทีอ่อกโดยหน่วยงานหรอืบรษัิทตน้สงักดัของผูส้มัคร (ระบุต าแหน่ง

, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างานและระบุช่วงเวลาที่เดนิทางไปท่องเที่ยวยุโรป และระบุชือ่ประเทศทัง้หมดทีท่่าน

เดนิทางดว้ย หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดในวันที่เท่าไร่ โดยชือ่ลูกคา้ที่ระบุใน

หนังสอืรับรองการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค า

ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แต่ละสถานทูต ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษและ

เป็นหลกัฐานปจัจุบนั มอีายุไมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยืน่วซีา่เทา่น ัน้ พรอ้มลายเซ็น ระบชุือ่ ต าแหน่ง

ของผูม้อี านาจในออกหนงัสอืรบัรองการท างานและประทบัตราบรษิทั 

3.2 กรณีเจา้ของกจิการ 

หลักฐานการเป็นเจา้ของกจิการ เชน่ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้หรือหนังสอืรับรองการจดทะเบียนบรษัิทหรือ

จดทะเบยีนนติบิุคคล ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ (ตอ้งมอีายุไม่เกนิ 90 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  

หากมากกวา่ 90 วนัไปแลว้ ตอ้งคดัลอกใหม่เท่านัน้) เป็นส าเนาภาษาไทย และแปลภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 

หนังสอืรับรองจากสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยู่ (มอีายุไม่เกนิ 30 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่)  

ฉบบัจรงิ ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ (สถานทูตไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน) 

3.4 ผูเ้กษยีณอายุงาน 

หนังสอืยนืยันการเกษียณอายุการท างาน ซึง่เขยีนโดยตวัผูส้มัครหรือออกโดยบรษัิทนายจา้งลา่สุด ระบุวนัที่

เกษียณ ชือ่และทีอ่ยู่ของนายจา้ง ระยะเวลาของการจา้งงานและเงนิเดอืนลา่สดุ และ 

ส าเนาหนงัสอืยนืยนัการเกษยีณอายุการท างาน และฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

 

4. หลกัฐานทางการเงนิทีพ่ยีงพอส าหรบัคา่ใชจ้า่ยตลอดชว่งเวลาเดนิทาง 

4.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ควรมจี านวนเงนิในบัญชไีม่นอ้ยกวา่หกหลัก เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่มี

ฐานะการเงนิเพียงพอที่จะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายตลอดในการเดนิทางและสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่

เดือดรอ้น เมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา และมีรายการเดนิบัญชีล่าสุดไม่เกนิ 7 วันนับจากวันยื่นวีซ่า เป็นบญัช ี                 



  

 

 

ออมทรพัยเ์ทา่น ัน้ สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัหรอืบญัชฝีากประจ า รวมถงึบญัชี

สหกรณ์ 

 

4.2 หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจริงที่ออกโดยธนาคาร ในการออก

จดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทูต สะกดชือ่ให ้

ตรงกบัพาสปอรต์และหมายเลขบัญชตีอ้งเป็นเลม่เดยีวกบัทีท่่านจะใชย้ืน่วซีา่ 

4.3 กรณีมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsorship) 

ตอ้งเป็น บดิา มารดา คูส่มรส พีน่อ้งสายเลอืดเดยีวกนัเท่านัน้  

- ตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่าย (Sponsor letter ) เป็นภาษาองักฤษของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้ 

พรอ้มเซ็นรับรอง 

- เอกสารพสิูจน์ความสัมพันธก์ับผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้เช่น ส าเนาทะเบียนบา้น, ส านาทะเบียนสมรส และ

ส าเนาใบเกดิ (สูตบิัตร) เป็นตน้ ทั ้งผูย้ื่นวีซ่าเองและผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้พรอ้มแปลเอกสารเป็น

ภาษาองักฤษท ัง้หมด 

- หนังสือรับรองทางการเงนิ (Bank certificate) ฉบับจรงิ ระบุชือ่เจา้ของบัญช ี(ผูอ้อกค่าใชจ้่าย) และ

ตอ้งระบุชือ่ผูถู้กรับรองหรือผูส้มัครยื่นวซี่าดว้ย มีอายุไม่เกนิ 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวซี่า (สะกดชื่อ-

นามสกลุใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

- Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายใหแ้ละผูย้ืน่วซีา่ 

- กรณีที่บรษัิทของท่านเป็นผูร้ับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิทฯ 

จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพื่อแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายและการกลบัมาท างานของท่าน 

โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางน้ีในจดหมายดว้ย 

 

5. กรณีทีผู่ส้มคัรอายุต า่กวา่ 18 ปี 

5.1 ส าเนาสูตบิตัร/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรวซีา่ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

5.2 ถา้เดนิทางไปกบัพอ่หรอืแมห่รอืทา่นใดทา่นหนึง่ หรอืกบับคุคลทีส่าม 

ตอ้งขอหนังสือยินยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอ/เขต ตัวจริงเท่านั้น ระบุว่าอนุญาตให ้

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใครและระบุความสมัพันธว์า่เป็นอะไรกนั พรอ้มแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ 

5.3 ส าเนาใบทะเบียนการหย่าหรือใบปกครองบุตรกรณีบดิามารดาเกดิการหย่าร่าง พรอ้มแปลเอกสารเป็น

ภาษาองักฤษ 

5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบดิา มารดาท่านหนึง่ท่านใดเสยีชวีติ 

 

6. ส าเนาทะเบยีนบา้น หรอืส าเนาบตัรประชาชน (ไมต่อ้งแปลภาษาองักฤษ) 

 

7. เอกสารสว่นตวัอ ืน่ๆ (แปลเป็นภาษาองักฤษท ัง้หมด) 

- ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ  

- ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  

- ส าเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี  

- ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ถา้ม)ี  

 

หมายเหต:ุ 

- ผูส้มัครทุกท่านตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ฯ เพือ่สแกนลายนิว้มอื 

- ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูตฯ โดยประมาณ 15 วนัท าการ 

- หลงัจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่กบัทางศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่แลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตให ้

ผูส้มัครท าการดงึเลม่หนังสอืเดนิทางคนืจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพจิารณาวซีา่ไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม 

ดงันัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่เพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้บรษัิททัวรก์อ่น 



  

 

 

- การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ

ถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการ

ขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  

- กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต

ยกเลกิวซีา่ของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

- หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์

ตามวันนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ และหากสถานทูตฯ ขอเอกสารเพิ่มเตมิ ทางบรษัิทฯ ขอ

รบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วใหแ้กท่างสถานทูตฯ 

 

** ทางบรษิทัฯ มบีรกิารรบัแปลเอกสารภาษาองักฤษ ราคาเริม่ตน้ ใบละ  500 บาท ** 

 

*การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการบรกิาร

อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้* 

 


