
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
เดนิทางโดยสายการบนิ Qatar Airways สายการบนิระดบั 5 ดาว 

สายการบนิทีด่ที ีส่ดุในโลกอนัดบัที ่1 จาก Skytrax World Airline Awards 2019 
น า้หนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
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หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ  

การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า  
อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัย เป็นตน้ เหตุผลต่างๆทีอ่ยู ่เหนือความควบคุมของบรษัิท 
ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆไดใ้นทกุกรณี 

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* 49,990 47,990 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 ่เด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ราคา 12,000 บาท 

ราคาขา้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 4,000 บาท 
(กรณุาส ารองทีน่ ัง่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนั เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่) 

 

วนัที ่1       กรงุเทพฯ – โดฮา 

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

ของสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
19.35 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR833 

23.25 น. ถงึทา่อากาศยานโดฮา แวะพักเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 
01.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยเทีย่วบนิที ่QR041 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

 

วนัที ่2 
      ปารสี – หอไอเฟล – ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน – จตัรุสัคองคอรด์ – ถนนฌ็องเซลเิซ ่– ประตชูยั   

      – พพิธิภณัฑล์ูฟ – ชอ้ปป้ิงแกลอรี ่ลาฟาแยต 

06.45 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกล (Charles de Gaulle Airport) หลงัผ่าน
พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระแลว้ น าทา่นเดนิทางสู ่ปารสี (Paris)   

เมอืงทีไ่ดร้ับการยกย่องวา่สวยงามและโรแมนตคิทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก  
น าทา่นถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบั หอไอเฟล (Eifel Tower) สญัลกัษณ์ของฝรั่งเศส และน าทา่น ลอ่งเรอื

แมน่ า้แซน สมัผัสมหานครทีโ่รแมนตกิทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ใหท้า่นไดช้มทศันียภาพสองฝ่ังแม่น ้าแซนที่
ไหลผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารบา้นเรอืนและสถานที่
ส าคญัตา่ง ๆ ซึง่เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทบัใจในการมาเยอืนกรุงปารสีแห่งนี ้

 

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 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (1) 
น าทา่นผา่นชม จตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) จัตรุัสทีก่วา้งทีส่ดุในกรุงปารสี และเป็นลาน

ประหารชวีติพระเจา้หลยุสท์ี ่16 และ พระนางมาร ีอังตวัเนตดว้ยเครือ่งกโิยตนิ ในสมัยการปฏวิตัฝิรั่งเศส  
แลว้ถา่ยรูปกบั ประตชูยั (Arc de triomphe) สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แดน่โปเลยีน ทีไ่ดร้บัชยัชนะในการ
ท าสงคราม และผา่นชม ถนนฌ็องเซลเิซ่(Champ Elysees) ถนนทีม่คีวามสวยงามแห่งหนึง่ของโลก  

อกีทัง้เป็นตน้แบบถนนราชด าเนนิของประเทศไทย 
น าทา่นชมบรเิวณดา้นหนา้ พพิธิภณัฑล์ฟู (Louvre Museum) อดตีเคยเป็นหนึง่ในพระราชวังทีใ่หญ่โต
ทีส่ดุของโลก ปัจจุบนัเปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑท์ีส่ าคญัและใหญ่ทีส่ดุในปารสี ภายในพพิธิภณัฑเ์ก็บรักษาวัตถุ

โบราณทีม่คีา่และมชีือ่เสยีงของโลกมากมาย โดยเก็บรักษาภาพวาดทีท่รงคณุคา่ทีส่ดุในโลก คอื  
ภาพโมนาลซิา่ อันเลือ่งชือ่ ผลงานโดย ลโีอนาโด ดาวนิช ี

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 จากนัน้น าทา่นสู ่แกลอรี ่ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) หา้งสรรพสนิคา้อนัโดง่ดงัและเกา่แกข่อง
ฝรั่งเศส อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่อีย่างหลากหลาย เชน่ เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้ 

เครือ่งส าอาง ฯลฯ ตามอธัยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย 
 
ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

พัก ณ โรงแรม Ibis Styles Paris Mairie de Montreuil หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่3       ปารสี – ชอ้ปป้ิงลา วลัเลย่ ์ วลิเลจ เอา้ทเ์ลท – ดจิอง  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 
 น าทา่นเดนิทางสู ่ลา วลัเลย่ ์ วลิเลจ (La Vallée Village Outlet) ระยะทางประมาณ 42.5 กโิลเมตร 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท ี ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดช์ือ่ดงั จาก 
ทัว่โลกมากกว่า 100 ยีห่อ้ ดว้ยราคาทีถ่กูกว่าตามชอ้ปทัว่ไป อาทเิชน่ Giorgio Armani, Burberry, Calvin 

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

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของทา่น 
 ไดเ้วลานัดหมาย น าทา่นเดนิทางสู ่ดจิอง (Dijon) ระยะทางประมาณ 332 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง 10 นาท ีเมอืงหลวงแห่งแควน้เบอรก์นัด ีแควน้ทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการผลติไวนแ์ละ



 

 

 
 

-4- 

มัสตารด์ นอกจากประวัตศิาสตรอ์ันเกา่แกใ่นเรือ่งของการผลติไวนแ์ลว้ เมอืงแห่งนี้ยังเป็นศนูยก์ลางทีส่ าคญั
ของดยุคแห่งเบอรก์นัดอีกีดว้ย  

 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (3)  
พัก ณ โรงแรม Campanile Dijon Sud หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่4 

      ดจิอง – ชมยา่นเมอืงเกา่ – ประตชูยั – โบสถน์อรท์เธอดามแหง่ดจิอง – จตัรุสักลางเมอืง – 

      ลูเซริน์ – อนุสาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลกั – สะพานไม ้ชาเปล – ชมยา่นเมอืงเกา่ –  

      เอนเกลเบริก์ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 

น าทา่น ชม ยา่นเมอืงเกา่ดจิอง ทีม่สีถาปัตยกรรมในสมัยยุคกลาง อันเป็นเอกลกัษณ์ทีส่วยงาม 
ชม ประตชูยั (Porte Guillaume) ทีเ่ปรยีบดัง่ศนูยก์ลางของเมอืง แลว้ชม โบสถน์อรท์เธอดามแหง่ 
ดจิอง (Notre Dame de Dijon) เป็นโบสถน์กิายโรมนัคาทอลกิ สรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่13 ถอืไดว้่า

เป็นผลงานชิน้เอกของสถาปัตยกรรมโกธคิในสมัยนัน้เลยทเีดยีว จากนัน้ชม จตัรุสักลางเมอืง ทีต่ ัง้ของ
พระราชวงัของดยุคแหง่เบอรก์นัด ี(Palace the Dukes of Burgundy) พระราชวังของตระกลูขนุนาง

ชัน้สงูแห่งฝรั่งเศส  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (5)   

น าทา่นเดนิทางสู ่ลเูซริน์ (Lucerne) ระยะทางประมาณ 350 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 
50 นาท ี เมอืงตากอากาศทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของสวสิเซอรแ์ลนด ์ 
น าทา่นถา่ยภาพกบั อนสุาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลกั (The Lion Monument) อนุสาวรยีท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์
แห่งความกลา้หาญและเสยีสละ สรา้งข ึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิดท่หารสวสิทีเ่สยีชวีติจากการปกป้องพระราชวัง
พระราชวังตยุ เลอรยี ์ของฝรั่งเศส และชม สะพานไม ้ชาเปล (Chapel bridge) สะพานทีส่รา้งข ึน้เพือ่

ขา้มแมน่ ้ารอยส ์มอีายุมากกว่า 600 ปี และเป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกทีย่ังคงใชง้านได ้ 
อสิระใหท้า่น เดนิเลน่ชมบรรยากาศยา่นเมอืงเกา่ ทีง่ดงามหรอื เดนิเลอืกซือ้สนิคา้ชือ่ดงัของสวสิ อาท ิ

นาฬกิา, มดีพกทหารสวสิ, ชอ็คโกแลต ฯลฯ ตามอัธยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการเทีย่วชมและชอ้ปป้ิงของทา่น 
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ไดเ้วลานัดหมาย น าทา่นเดนิทางสู ่เอนเกลเบริก์ (Engelberg) ระยะทางประมาณ 35.5 กโิลเมตร ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 40 นาท ี เมอืงสกรีสีอรท์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในภาคกลางของสวติเซอรแ์ลนด ์

 

พัก 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 าทา่นขึน้ กระเชา้ไฟฟ้า Titlis Rotair แบบหมุนได ้360 องศา ทา่นสามารถชมววิทวิทศันโ์ดยรอบ

ทศิทางแบบ  360 องศาเลยทเีดยีว แลว้ข ึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ (Titlis) ทีม่คีวามสงู 3,238 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเล ยอดเขาทีม่หีมิะปกคลมุตลอดทัง้ปี หนึง่ในเทอืกเขาทีเ่ป็นแหลง่สกยีอดนยิมของ
สวติเซอรแ์ลนด ์น าทา่นเขา้ชม ถ า้น า้แข็ง (Glacier Cave) และทา่นสามารถชมหรอืเดนิขา้ม 

สะพานแขวน (Titlis Cliff Walk) ทีม่คีวามยาวประมาณ 100 เมตร และความสงูห่างจากพืน้ประมาณ  
500 เมตร ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสะพานแขวนทีส่งูทีส่ดุในยุโรป (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  อสิระใหท้า่น
สนุกสนานเพลดิเพลนิกบัการสมัผัสหมิะบนลานหมิะ พรอ้มชมววิทวิทศันท์ีส่วยงามบนยอดเขาทติลติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขาทติลติ (7)   

น าทา่นน่ังกระเชา้ไฟฟ้าลงจากยอดเขาสู ่เอนเกลเบริก์ จากนัน้น าทา่นขา้มพรมแดนสูป่ระเทศอติาลี ่สู ่มลิาน 
(Milan)ระยะทางประมาณ 248 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 10 นาท ี เมอืงศนูยก์ลาง
ทางดา้นธุรกจิ การคา้ และแฟชัน่ทีส่ าคญัของประเทศอติาล ี

 
ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (8)  

พัก ณ โรงแรม Cosmo Hotel Palace หรอืในระดบัเดยีวกนั 

 

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

      จตัรุสัซานมารโ์ค – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– เมสเตร 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมสเตร (Mestre) ระยะทางประมาณ 265 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 
อกีหนึง่เมอืงเกา่แกข่องอติาล ี

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (10) 

น าทา่นสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้แลว้น าทา่น ลอ่งเรอืสู ่เวนสิ (Venice) เมอืงทีใ่ชค้ลองแทนถนน เรอืแทน
รถ ในการคมนาคม โดยมสีถาปัตยกรรมโบราณ ทีถ่กูสรา้งขึน้มากมายบนเกาะมากกวา่ 188 เกาะและ
เชือ่มโยงกนัดว้ยสะพานมากกว่า 400 แห่ง ใหท้า่นสมัผัสกบัเมอืงสดุแสนโรแมนตคิ จนไดร้ับสมญานามวา่ 

ราชนิีแห่งทะเลเอเดรยีตกิ น าทา่นชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sigh) เป็นสะพานทีนั่กโทษใชเ้ดนิ
ขา้มเพือ่ไปเขา้คกุทีอ่ยู่อกีฝ่ัง แสงสว่างทีเ่ห็นจากชอ่งสะพาน นักโทษจะไดเ้ห็นเป็นครัง้สดุทา้ยกอ่นเขา้คกุ 

และจะถอนหายใจดว้ยเหตผุลนี้ เพราะรูต้วัว่าจะไม่มโีอกาสเดนิออกมาเห็นแสงสว่างอกีแลว้ 
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และชม  จตัรุสัซานมารโ์ค (Piazza San Marco) จัตรุัสรมิทะเลศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ  

ทีล่อ้มรอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เชน่ มหาวหิารซานมารโ์ค ประกอบไปดว้ย โดม 5 โดมตามแบบ
ศลิปะไบแซนไทน ์และพระราชวงัด็อด (Doge Palace) ทีป่ระทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี เป็นตน้ 

จากนัน้ชม สะพานรอีลัโต (Rialto Bridge) สะพานขา้ม Grand Canal ทีส่วยงาม เกา่แกท่ีส่ดุและเป็น
หนึง่ในจุดชมววิทีส่วยงามของเวนสิ  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ดืม่ด า่กบับรรยากาศอันแสนโรแมนตคิของเกาะเวนสิ จนถงึเวลานัดหมาย 
หรอืทา่นสามารถเลอืกน ัง่เรอืกอนโดลา่ อกีหนึง่เสน่หอ์ันเป็นเอกลกัษณ์ของเวนสิ (ไมร่วมในคา่ทวัร ์ 
กรณุาสอบถามกบัหวัหนา้ทวัร)์ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการเทีย่วชมของทา่น 

ไดเ้วลานัดหมาย น าทา่น ลอ่งเรอืกลบัสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้จากนัน้เดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

พัก ณ โรงแรม Apogia Sirio Venice หรอืในระดบัเดยีวกนั 
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วนัที ่7 
      เมสเตร – มลิาน – ดโูอโม – แกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอ็มมานูเอลที ่2 –  

     ยา่น Via Montenapoleone  – ทา่อากาศยานมลิาโน มลัเปนซา 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11) 

น าทา่นเดนิทางสู ่มลิาน (Milan)ระยะทางประมาณ 274 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง              
10 นาท ี 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (12) 
น าทา่นถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบั ดโูอโมหรอืมหาวหิารแหง่มลิาน (Duomo di Milano) สญัลกัษณ์ที ่
โดดเดน่ทีส่ดุของมลิาน ตัง้อยู่ทีจ่ัตรุัสกลางเมอืง เร ิม่สรา้งขึน้ตัง้แตใ่นปี ค.ศ.1386 เสร็จสมบูรณ์ ในปี ค.ศ. 

1965 รวมระยะเวลาในการกอ่สรา้งมากกวา่ 500 ปี สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ดว้ยความสงูถงึ 157 
เมตร ความโดดเดน่ของดโูอโม อยู่ทีย่อดแหลมบนหลงัคา บนยอดใหญ่ตรงกลางมพีระรูปแมพ่ระ ท าดว้ยทอง
สมัฤทธิ ์ซ ึง่เรยีกกนัว่า มาดนูีนา น าทา่นชมหรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ที ่แกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอ็มมานเูอลที ่2 

(Galleria Vittorio Emanuele II) อาคารศนูยก์ารคา้ทีเ่กา่แกแ่ละสวยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก  
 และไม่ควรพลาดกบัย่าน Via Montenapoleone  แหลง่รวมแบรนดด์งัของอติาล ีอสิระใหท้า่นได ้

สนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัตามอัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของทา่น 
  ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่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 ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

หมายเหต ุ:  รายการทอ่งเทีย่วและอาหาร อาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตกุารณสุ์ดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณท์ีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัของสงวนสทิธ ิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  

ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

*ภาพถา่ยเพือ่การน าเสนอโปรแกรมทวัรเ์ทา่น ัน้* 
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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 มคัคเุทศกไ์ทย และคนขบัรถ 50 ยูโรตลอดทปิ  
 

กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 25,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดเงือ่นไขตา่งๆ 
แลว้จงึวางมดัจ า เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง เม ือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ 

ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัท ัง้หมดแลว้*** 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุวันเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ 

ตัว๋กรุป๊ไม่สามารถอัพเกรดเป็นชัน้ธรุกจิได ้หากตอ้งการน่ังชัน้ธุรกจิ ทา่นจะตอ้งจองตัว๋เดีย่ว กรณุาเชค็ราคากบั
เจา้หนา้ทีอ่กีครัง้ 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 
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 รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให ้
ขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน )  

 โรงแรมทีพ่ักตามระบุหรอืในระดบัเดยีวกนั พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น  
(หมายเหต ุ: เนื่องจากทวปียุโรปอยู่ในแถบอุณหภมูติ า่ โรงแรมบางเมอืงจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศใหบ้รกิาร และ
ในชว่งฤดหูนาว โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่เปิดเครือ่งปรบัอากาศ หากวันเขา้พักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์
หรอืงานประชมุตา่งๆ ทางบรษัิทอาจมกีารปรับเปลีย่นโรงแรมหรอืยา้ยเมอืง โดยค านงึถงึความเหมาะสมและ
ผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั)  

 คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบุในรายการ 

 หัวหนา้ทวัร ์(ทรูไกด)์ จากประเทศไทย ผูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว คอยบรรยายขอ้มูลและอ านวยความสะดวก

ตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุัตเิหต ุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ภาษีน ้ามนัทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทนัหัน 

 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด (โดยสายการบนิ QATAR AIRWAY อนุญาตใหโ้หลด
กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่ง ไม่เกนิ 30 ก.ก.)  

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (ทางบรษัิทฯไม่ไดจ้ัดใหแ้กท่า่น เนือ่งจากป้องกนัการสญูหายจาก
มจิฉาชพีทีแ่ฝงตวัเขา้มาในโรงแรมทีพ่ัก และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักส าหรบัทกุทา่น) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) และคา่บรกิาร ทางสถานทตูไมค่นืใหท้า่นไมว่า่ทา่นจะผา่นการ
พจิารณาหรอืไมก็่ตาม (โดยประมาณ 4,000  บาท) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิ คนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัร ์(ทรไูกด)์  ทา่นละ 50 ยูโร ตลอดทรปิ 
 

เง ือ่นไขในการจองทวัร ์
 กรุณาช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วัน  

 สง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง Passport  มายังบรษัิทฯ 
 หากทา่นทีต่อ้งการใหท้างบรษัิททวัรย์ืน่วซีา่ให ้กรุณาช าระคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ 

ทา่นละ 4,000 พรอ้มกบัยอดมัดจ า 

 ช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  50 - 46 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด (ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด หรอื

เทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทน
ในประเทศ หรอืตา่งประเทศ ไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 45 - 31 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ า
ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด 

ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนื่องจากเป็น

นโยบายของสายการบนิ 
 กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่  

คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิหรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่มัดจ าโรงแรมหรอืคา่โรงแรม เป็นตน้   
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ขอ้มลูเกีย่วกบั สายการบนิ  
 เนื่องจากบัตรโดยสารเป็นแบบหมู่คณะหรอืตัว๋กรุ๊ป สายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ

ทกุกรณี ทกุทา่นตอ้งไปเชค็อนิเพือ่ออกบัตรโดยสาร และรับหมายเลขทีน่ั่งตอนไดบ้ัตรโดยสารเทา่นัน้   
แตท่างบรษัิทจะพยายามชว่ยใหล้กูคา้ทีเ่ดนิทางดว้ยกนัไดน่ั้งดว้ยกนั หรอืใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้

 กรณีทีท่า่นตอ้งการอาหารพเิศษ เชน่ เป็นอสิลาม, แพอ้าหารบางประเภท หรอืทานมังสวริตั ิโปรดแจง้และ

ระบุมาใหช้ดัเจนในตอนจอง เพราะทางบรษัิทตอ้งสง่เรือ่งแจง้ใหท้างสายการบนิทราบลว่งหนา้ เพือ่จัดเตรยีม
อาหารใหแ้กท่า่น กรณีทีท่า่นแจง้กอ่นเดนิทางกะทนัหัน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระเมนูใหม ่หรอือาจจะไม่ได ้

รับเมนูพเิศษเลย เนื่องจากสายการบนิไม่ไดเ้ตรยีมส ารองไว ้หรอือาจเตรยีมไม่ทนั 
 ส าหรบัทีน่ ัง่ LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีณุสมบตัติามทีส่ายการบนิ

ก าหนดเทา่นัน้ เชน่ สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษได ้ไม่มปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดใ้นกรณี
เกดิเหตฉุุกเฉนิ และการขอทีน่ั่ง LONG LEG ทา่นตอ้งไปแจง้กบัเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอนเวลาทีเ่ชค็อนิ และ

การใหท้ีน่ั่งข ึน้อยู่กบัดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิเทา่นัน้ 
 

ขอ้มลูเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั  
 โรงแรมในแตล่ะแห่ง มกีารวางแผนผังหอ้งพักแตกตา่งกนั จงึท าใหห้อ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะหอ้งไม่ตดิกนั หรอื

อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจตอ้งเป็น  
1 เตยีงใหญ่ กบั 1 เตยีงพับเสรมิ (Sofa bed) หรอือาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง 

(Twin/Double) และหอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิาร
เพิม่ตามจรงิทีเ่กดิข ึน้ 

 เนื่องจากทวปียุโรปอยู่ในแถบอุณหภมูติ า่ โรงแรมบางเมอืงจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศใหบ้รกิาร และในชว่งฤดหูนาว 

โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่เปิดเครือ่งปรบัอากาศ ซึง่จะมฮีตีเตอรไ์วใ้หบ้รกิารแทน 
 กรณีทีม่งีานเทศกาลหรอืการจดังานประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) ท าใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืง

จะคอ่นขา้งเต็มหมด บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 โรงแรมในยุโรปบางแห่ง (โดยเฉพาะในย่านเมอืงเกา่ หรอืเมอืงชนบทเล็กๆ) มลีกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ  

หอ้งอาจจะมขีนาดเล็กกะทดัรัต และไม่มอีา่งอาบน ้า หรอือาจจะไม่มลีฟิท ์รวมถงึพนักงานยกกระเป๋าใหบ้รกิาร และ

หอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 

หมายเหต ุ
 ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 20 คน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึ

ความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่กดิข ึน้จากเหตจุ าเป็น

สดุวสิยั และอยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การประทว้ง  
การปฏวิัต ิอุบัตเิหต ุการโจรกรรม ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การยกเลกิ

เทีย่วบนิหรอืการบรกิารของสายการบนิ ความสญูเสยี ทรัพยส์นิสญูหาย อุบัตเิหตหุรอืไดร้ับบาดเจ็บจากความ
ประมาทของตวัทา่นเอง และเหตสุดุวสิยัอืน่ๆทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ 

 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นแบบหมูค่ณะหรอืตัว๋กรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 
 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้เนื่องจากเหตสุดุวสิยัตา่งๆ หรอืเหตกุารณท์ีอ่ยู่เหนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี  
 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางนอกเหนอืจากหนังสอืเดนิทางธรรมดา (เลม่สเีลอืดหมู) เชน่ หนังสอืเดนิทาง

ราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) หรอืหนังสอืเดนิทางทตู (เลม่สแีดงสด) เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์            
หากไม่ผ่านการอนุมัตจิากสายการบนิ หรอืถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศ ดว้ยเหตผุลใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองตัว๋เครือ่งบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึง่อยา่งใดที่

ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิฯ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้ เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายที่
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นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง หรอืทา่นเดนิทางมาเชค็อนิไม่ทนั ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนื            
คา่ทวัรใ์หแ้กท่า่น 

 

 
 ลกูคา้ทีจ่อยแลนด ์(ไม่ใชต้ัว๋เครือ่งบนิ) ทา่นตอ้งจองเครือ่งบนิลงประเทศปลายทางกอ่นเวลาหรอืเวลาใกลเ้คยีง

กบัคณะทวัร ์หรอืไปถงึปลายทางลว่งหนา้กอ่นคณะทวัรอ์ยา่งนอ้ย 1 วนั ถา้ทา่นมาถงึหลงัคณะทวัร ์ทา่นตอ้งเสยี
คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรใ์นสถานทีท่ีค่ณะทวัรก์ าลงัออนทวัรอ์ยู่ดว้ยตนเอง และกอ่นการจอง
ทวัรห์รอืจองตัว๋เครือ่งบนิควรสอบถามโดยละเอยีดกบัทางบรษัิทอกีครัง้ หากทา่นจองทวัรห์รอืตัว๋เครือ่งบนิ

ผดิพลาด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้และไม่คนืคา่ทวัรใ์หแ้กท่า่น 
 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ 

ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

หมายเหต ุเกีย่วกบัการยืน่วซีา่แชงเกน้ 

 
• ทางบรษัิทฯ จะท าการยืน่วซีา่ของทา่นตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบเต็มจ านวนและไดร้ับการตอบรับจากทาง

สถานทตูฯ ในเรือ่งเวลานัดหมาย เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆ ทีอ่อกเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิ                     

ตัว๋เครีอ่งบนิ, หอ้งพักทีไ่ดร้ับการยนืยันมาจากทางยุโรป, ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะ  
ครบจ านวนกอ่นจงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้บัทา่นได ้

• หากในชว่งทีท่า่นเดนิทาง วันและเวลาในการยืน่วซีา่กรุ๊ปเต็มหรอืไม่มคีวิกรุ๊ป ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
ยืน่วซีา่เดีย่ว ซึง่ทางทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวนัและเวลานัดหมายจากทางสถานทตูฯ โดย
มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยดแูล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทตูฯ เป็นผูก้ าหนดออกมา                      
(อาจแตกตา่งกนัแลว้แตส่ถานทตูประเทศน ัน้ๆ) มใิชบ่รษิทัทวัร ์ทา่นทีม่คีวามประสงคย์ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว

ทวปียุโรป กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้งและครบถว้นตามทีส่ถานทตูฯตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่
การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษิทัทวัรฯ์ เป็นเพยีงตวักลางและอ านวยความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่น ัน้ 
มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซีา่ใหก้บัทา่น 

• กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิข ึน้จรงิ ดงัตอ่ไปนี ้

-    คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่และคา่ด าเนนิการ ทางสถานทตูฯ จะไม่คนืคา่ธรรมเนยีมใดๆทัง้ส ิน้แมว้า่จะผ่านหรอื 

     ไม่ผ่านการพจิารณาก็ตาม 
-    คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกตัว๋เรยีบรอ้ยแลว้ ไม่สามารถคนืได ้

-    คา่หอ้งพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะโดนเกบ็ 
     คา่มัดจ าหอ้งพัก หรอืทางโรงแรมอาจตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทนัท ีทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบภายหลงั 
• หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

100 % 
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เอกสารยืน่ขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู  

ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 
(ระยะเวลาทีผ่ลวซีา่ออก ประมาณ 15 วนัท าการ) 

 
กรุณาเตรยีมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้และสง่ใหท้างบรษิทัฯ ตามวนัเวลาทีน่ดัหมายเก็บเอกสาร 

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

ต า่กว่า 6 เดอืน กอ่นวันเดนิทาง หากหมดอายุ กรุณาท าเลม่ใหม่กอ่นน าสง่ มจี านวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ 
และตอ้งมหีนา้วา่งเหลอือยา่งนอ้ย 2 หนา้ตดิตอ่กนั เพือ่ตดิวซีา่  

** หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ทีเ่คยไดร้ับวซีา่จาก ประเทศในกลุม่เชงเกน้ ภายใน 3 ปี (ถา้ม)ี หรอืเคยไดร้บัจาก
ประเทศอังกฤษ, แคนนาดาและสหรฐัอเมรกิา (ถา้ม)ี ** 
 

2. รปูถา่ยส ี2 ใบ หนา้ตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm)  
พืน้หลงัสขีาว ไม่เกนิ 6 เดอืน หา้มตกแตง่รูป หา้มสวมแว่นสายตา  

แว่นกนัแดด คอนเทคเลนส ์หา้มมเีครือ่งประดบั เห็นใบหูและคิว้ 
ทัง้ 2 ขา้งชดัเจน และตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้  
(หากรูปถา่ยของทา่นไม่ไดม้าตรฐานตามสถาณทตูก าหนด  
ทา่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการถา่ยรปูใหม่อกีครัง้ ณ วันมายืน่เวลา) 

 

3. หนงัสอืรบัรองการท างาน 
3.1 กรณีลกูจา้งหรอืพนกังาน  

หนงัสอืรบัรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) ทีอ่อกโดยหน่วยงานหรอืบรษัิทตน้สงักดัของผูส้มัคร (ระบุต าแหน่ง

, เงนิเดอืน, วันเร ิม่ท างานและระบุชว่งเวลาทีเ่ดนิทางไปทอ่งเทีย่วยุโรป และระบุชือ่ประเทศทัง้หมดทีท่า่น
เดนิทางดว้ย หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดในวันทีเ่ทา่ไร่ โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบุใน
หนังสอืรับรองการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค า

ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษและ
เป็นหลกัฐานปจัจบุนั มอีายุไมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยืน่วซีา่เทา่น ัน้ พรอ้มลายเซ็น ระบุชือ่ ต าแหนง่

ของผูม้อี านาจในออกหนงัสอืรบัรองการท างานและประทบัตราบรษิทั 
 

3.2 กรณีเจา้ของกจิการ 

หลกัฐานการเป็นเจา้ของกจิการ เชน่ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทหรอื
จดทะเบยีนนติบิุคคล ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ (ตอ้งมอีายุไม่เกนิ 90 วนั กอ่นวันยืน่วซีา่  

หากมากกว่า 90 วนัไปแลว้ ตอ้งคดัลอกใหม่เทา่นัน้) เป็นส าเนาภาษาไทย และแปลภาษาองักฤษ 

 
3.3 กรณีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 

หนังสอืรับรองจากสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยู่ (มอีายุไม่เกนิ 30 วันกอ่นวนัยืน่วซีา่)  
ฉบบัจรงิ ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ (สถานทตูไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน) 

 
3.4 ผูเ้กษยีณอายุงาน 

หนังสอืยนืยันการเกษียณอายกุารท างาน ซึง่เขยีนโดยตวัผูส้มัครหรอืออกโดยบรษัิทนายจา้งลา่สดุ ระบุวนัที่

เกษียณ ชือ่และทีอ่ยู่ของนายจา้ง ระยะเวลาของการจา้งงานและเงนิเดอืนลา่สดุ และ 
ส าเนาหนงัสอืยนืยนัการเกษยีณอายุการท างาน และฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

 
4. หลกัฐานทางการเงนิทีพ่ยีงพอส าหรบัคา่ใชจ้า่ยตลอดชว่งเวลาเดนิทาง 

4.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ควรมจี านวนเงนิในบัญชไีม่นอ้ยกวา่หกหลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามี

ฐานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายตลอดในการเดนิทางและสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่
เดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา และมรีายการเดนิบัญชลีา่สดุไม่เกนิ 7 วันนับจากวนัยืน่วซีา่ เป็นบญัช ี                 
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ออมทรพัยเ์ทา่น ัน้ สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัหรอืบญัชฝีากประจ า รวมถงึบญัชี

สหกรณ์ 

 
4.2 หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจรงิทีอ่อกโดยธนาคาร ในการออก

จดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู สะกดชือ่ให ้
ตรงกบัพาสปอรต์และหมายเลขบญัชตีอ้งเป็นเลม่เดยีวกบัทีท่า่นจะใชย้ืน่วซีา่ 

4.3 กรณีมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsorship) 
ตอ้งเป็น บดิา มารดา คูส่มรส พีน่อ้งสายเลอืดเดยีวกนัเทา่นัน้  

- ตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่าย (Sponsor letter ) เป็นภาษาอังกฤษของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้ 
พรอ้มเซ็นรบัรอง 

- เอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธก์บัผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส านาทะเบยีนสมรส และ

ส าเนาใบเกดิ (สตูบิัตร) เป็นตน้ ทัง้ผูย้ืน่วซีา่เองและผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษท ัง้หมด 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank certificate) ฉบับจรงิ ระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(ผูอ้อกคา่ใชจ้่าย) และ
ตอ้งระบุชือ่ผูถ้กูรับรองหรอืผูส้มัครยืน่วซีา่ดว้ย มอีายุไม่เกนิ 30 วัน นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ (สะกดชือ่-
นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

- Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายใหแ้ละผูย้ืน่วซีา่ 
- กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิทฯ 

จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายและการกลบัมาท างานของทา่น 

โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
 

5. กรณีทีผู่ส้มคัรอายุต า่กวา่ 18 ปี 
5.1 ส าเนาสตูบิตัร/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรวซีา่ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 
5.2 ถา้เดนิทางไปกบัพอ่หรอืแมห่รอืทา่นใดทา่นหนึง่ หรอืกบับคุคลทีส่าม 

ตอ้งขอหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอ าเภอ/เขต ตวัจรงิเทา่นัน้ ระบุวา่อนุญาตให ้
เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใครและระบุความสมัพันธว์่าเป็นอะไรกนั พรอ้มแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ 

5.3 ส าเนาใบทะเบยีนการหยา่หรอืใบปกครองบุตรกรณีบดิามารดาเกดิการหย่าร่าง พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษ 

5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบดิา มารดาทา่นหนึง่ทา่นใดเสยีชวีติ 

 
6. ส าเนาทะเบยีนบา้น หรอืส าเนาบตัรประชาชน (ไมต่อ้งแปลภาษาองักฤษ) 

 
7. เอกสารสว่นตวัอืน่ๆ (แปลเป็นภาษาองักฤษท ัง้หมด) 

- ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ  

- ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
- ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี  
- ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ถา้ม)ี  

 
หมายเหต:ุ 

- ผูส้มัครทกุทา่นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ฯ เพือ่สแกนลายนิว้มอื 
- ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตูฯ โดยประมาณ 15 วันท าการ 
- หลงัจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่กบัทางศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่แลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตให ้

ผูส้มัครท าการดงึเลม่หนังสอืเดนิทางคนืจากสถานทตูฯ ในขณะท าการพจิารณาวซีา่ไมว่่ากรณีใดๆ ก็ตาม 
ดงันัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่เพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้บรษัิททวัรก์อ่น 

- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการ
ขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้  

- กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

- หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์

ตามวันนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ และหากสถานทตูฯ ขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ขอ
รบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วใหแ้กท่างสถานทตูฯ 
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** ทางบรษิทัฯ มบีรกิารรบัแปลเอกสารภาษาองักฤษ ราคาเร ิม่ตน้ ใบละ  500 บาท ** 
 

*การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูตฯ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการบรกิาร

อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้* 

ใบกรอกขอ้มลูค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ 

*กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมดของทา่น เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ 
การรอ้งขอวซีา่ใหท้า่น* 

 

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

 

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

 

3. ชือ่-นามสกลุเดมิกอ่นเปลีย่น (ภาษาอังกฤษ)…………………………………….......……………………………………………………… 
 

4. เลขที ่Passport………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

 

สถานทีเ่กดิ ………………………………………………………………………. เพศ            ชาย          หญงิ 
 

6. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตง่งาน (ไม่จดทะเบยีน)           หย่า  
 

            หมา้ย            แยกกนัอยู ่
 

7. ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................. 
 

...................................................................................................................................................... 
 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก.............................................อเีมล.์...........................................................  
 

8. อาชพีปัจจบุัน (กรุณาระบุอาชพี) หากเป็นแม่บา้น / หรอืเกษียณ กรุณาระบดุว้ย (ภาษาอังกฤษ) 
 

..........................................................................ต าแหน่ง……………………………………………………………… 
 

9. ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา / ธุรกจิ / รา้นคา้ (ภาษาอังกฤษ) 
 

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

10. ทีอ่ยู่ทีท่ างาน / สถานศกึษา / ทีต่ัง้รา้นคา้ (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………...... 

 
………………………………………………………………………………………………................................................. 
  

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

12. ชือ่-นามสกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………. 
 

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

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



 

 

 
 

-15- 

 
15. วซีา่ยุโรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา (ถา้ม)ี 

 

โปรดระบุประเทศ………………………........................ วันหมดอายุวซีา่ (หากจ าได)้ ........................................ 
 

16. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในระหว่างการเดนิทางทอ่งเทีย่วและพ านักของผูร้อ้งขอวซีา่ (ภาษาอังกฤษ) 

 
ตวัผูร้อ้งขอวซีา่เอง    มผีูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้ 

 
กรุณาระบุชือ่……………………………………………………………………… ความสมัพันธ…์………………………………… 


