
 

 

รหัสทัวร ZAT1903005 
ทัวรยุโรป EASY SCENIC BEAUTY EUROPE 8 วัน 5 คืน (QR) 
ปารีส หอไอเฟล ลองเรือแมน้ําแซน จัตุรัสคองคอรด ประตูชัย ถนนฌ็องเซลิเซ พิพิธภัณฑลูฟ 
แกลอรี ่ลาฟาแยต ลา วัลเลย  วิลเลจ โบสถนอรทเธอดามแหง อนุสาวรียรูปสิงโตหินแกะสลัก 
สะพานไม ชาเปล ยอดเขาทิตลิส ถํ้าน้ําแข็ง เวนิส สะพานถอนหายใจ จัตุรัสซานมารโค สะพาน
รีอัลโต ดูโอโมหรือมหาวิหารแหงมิลาน แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1       กรุงเทพฯ – โดฮา 

16.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เคานเตอร P  

ของสายการบินกาตาร แอรเวย พบเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

19.35 น.  ออกเดินทางสู กรุงโดฮา ประเทศกาตาร โดยเที่ยวบินที่ QR833 
23.25 น. ถึงทาอากาศยานโดฮา แวะพักเพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
01.15 น. ออกเดินทางสู กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยเท่ียวบินที่ QR041 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน 
 

วันที่ 2       ปารีส – หอไอเฟล – ลองเรือแมน้ําแซน – จัตุรัสคองคอรด – ถนนฌ็องเซลิเซ – 
ประตูชัย – พิพิธภัณฑลูฟ – ชอปปم�งแกลอรี ่ลาฟาแยต 

06.45 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชารล เดอ โกล (Charles de Gaulle 
Airport) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร พรอมรับกระเป�าสัมภาระ
แลว นําทานเดินทางสู ปารีส (Paris)   
เมืองที่ไดรับการยกยองวาสวยงามและโรแมนติคท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก  
นําทานถายรูปเปนที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Eifel Tower) สัญลักษณของฝรัง่เศส 
และนําทาน ลองเรือแมน้ําแซน สัมผัสมหานครท่ีโรแมนติกที่สุดแหงหน่ึงของโลก 
ใหทานไดชมทัศนียภาพสองฝم�งแมน้ําแซนที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารบานเรือนและสถานที่สําคัญตาง 
ๆ ซึ่งเปนอีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจในการมาเยือนกรงุปารสีแหงน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (1) 



 

 

นําทานผานชม จัตรัุสคองคอรด (Place de la Concorde) จัตุรัสท่ีกวางที่สุดใน
กรุงปารีส และเปนลานประหารชีวิตพระเจาหลุยสที ่16 และ พระนางมารี อังตัว
เนตดวยเครื่องกิโยติน ในสมัยการปฏิวัติฝร่ังเศส  
แลวถายรูปกบั ประตูชยั (Arc de triomphe) สรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณแดนโป
เลียน ทีไ่ดรับชัยชนะในการทําสงคราม และผานชม ถนนฌ็องเซลิเซ(Champ 
Elysees) ถนนท่ีมีความสวยงามแหงหน่ึงของโลก  
อีกท้ังเปนตนแบบถนนราชดําเนินของประเทศไทย 
นําทานชมบริเวณดานหนา พิพิธภัณฑลูฟ (Louvre Museum) อดีตเคยเปนหน่ึง
ในพระราชวังที่ใหญโตที่สุดของโลก ปจจุบันเปลี่ยนเปนพิพิธภัณฑที่สําคัญและใหญ
ท่ีสุดในปารีส ภายในพิพิธภัณฑเก็บรักษาวตัถโุบราณที่มคีาและมีชื่อเสียงของโลก
มากมาย โดยเกบ็รกัษาภาพวาดท่ีทรงคุณคาที่สุดในโลก คือ  
ภาพโมนาลิซา อันเล่ืองช่ือ ผลงานโดย ลีโอนาโด ดาวนิชี 
 
 
 
 
 
 

 
 จากน้ันนําทานสู แกลอรี่ ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) หางสรรพสินคาอัน
โดงดังและเกาแกของฝร่ังเศส อิสระใหทานไดเลือกชอปปم�งสินคาแบรนดเนมท่ีมี
อยางหลากหลาย เชน เส้ือผา, กระเป�า, รองเทา เครื่องสําอาง ฯลฯ ตามอัธยาศัย
จนถึงเวลานัดหมาย 

 
ค่ํา  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือไมรบกวนเวลาในการชอปปم�งของ

ทาน 
พัก ณ โรงแรม Ibis Styles Paris Mairie de Montreuil หรือในระดับ

เดียวกัน 
 

วันที่ 3       ปารีส – ชอปปم�งลา วัลเลย  วิลเลจ เอาทเลท – ดิจอง  
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (2) 



 

 

 นําทานเดินทางสู ลา วัลเลย  วิลเลจ (La Vallée Village Outlet) ระยะทาง
ประมาณ 42.5 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที  ใหทานได
เพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคาแบรนดช่ือดัง จาก 
ท่ัวโลกมากกวา 100 ยี่หอ ดวยราคาท่ีถกูกวาตามชอปทั่วไป อาทิเชน Giorgio 
Armani, Burberry, Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss, Lacoste, 
Longchamp, Polo Ralph Lauren, Paul Smith, Versace เปนตน อิสระ
ใหทานชอปปم�งสินคาตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 
 

กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไมรบกวนเวลาในการชอปปم�ง
ของทาน 

 ไดเวลานัดหมาย นําทานเดินทางสู ดิจอง (Dijon) ระยะทางประมาณ 332 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 10 นาที เมืองหลวงแหงแควนเบอร
กันดี แควนที่มีช่ือเสียงในเร่ืองการผลิตไวนและมัสตารด นอกจากประวัติศาสตรอัน
เกาแกในเร่ืองของการผลิตไวนแลว เมืองแหงน้ียังเปนศูนยกลางท่ีสําคัญของดยคุ
แหงเบอรกันดีอีกดวย  

 
ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น (3)  

พัก ณ โรงแรม Campanile Dijon Sud หรือในระดับเดียวกัน 
 

วันที่ 4 
      ดิจอง – ชมยานเมืองเกา – ประตูชัย – โบสถนอรทเธอดามแหงดิจอง – จตุัรัสกลาง
เมือง – ลูเซิรน – อนุสาวรียรูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม ชาเปล – ชมยานเมืองเกา –  
เอนเกลเบิรก 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (4) 

นําทาน ชม ยานเมืองเกาดิจอง ที่มีสถาปตยกรรมในสมัยยุคกลาง อันเปน
เอกลักษณท่ีสวยงาม 
ชม ประตูชัย (Porte Guillaume) ที่เปรียบด่ังศูนยกลางของเมือง แลวชม โบสถ
นอรทเธอดามแหง 
ดิจอง (Notre Dame de Dijon) เปนโบสถนิกายโรมันคาทอลิก สรางข้ึนใน
คริสตศตวรรษที่ 13 ถอืไดวาเปนผลงานช้ินเอกของสถาปตยกรรมโกธิคในสมัยน้ัน
เลยทีเดียว จากน้ันชม จัตุรัสกลางเมือง ที่ต้ังของพระราชวังของดยุคแหงเบอรกันดี 



 

 

(Palace the Dukes of Burgundy) พระราชวังของตระกูลขุนนางช้ันสูงแหง
ฝร่ังเศส  
 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (5)   

นําทานเดินทางสู ลูเซิรน (Lucerne) ระยะทางประมาณ 350 กโิลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 50 นาที  เมืองตากอากาศท่ีสวยงามที่สุดแหงหน่ึงของ
สวิสเซอรแลนด  
นําทานถายภาพกับ อนุสาวรียรูปสิงโตหินแกะสลัก (The Lion Monument) 
อนุสาวรียทีเ่ปนสัญลักษณแหงความกลาหาญและเสียสละ สรางขึ้นเพ่ือเปนเกียรติ
แดทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกป�องพระราชวังพระราชวังตุย เลอรีย ของฝร่ังเศส 
และชม สะพานไม ชาเปล (Chapel bridge) สะพานท่ีสรางขึ้นเพ่ือขามแมน้ํา
รอยส มีอายุมากกวา 600 ป และเปนสะพานไมที่เกาแกท่ีสุดในโลกท่ียังคงใชงาน
ได  
อิสระใหทาน เดินเลนชมบรรยากาศยานเมืองเกา ท่ีงดงามหรือ เดินเลือกซื้อสินคา
ช่ือดังของสวิส อาทิ นาฬิกา, มดีพกทหารสวิส, ช็อคโกแลต ฯลฯ ตามอัธยาศัย
จนถึงเวลานัดหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค่ํา  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือไมรบกวนเวลาในการเที่ยวชมและช
อปปم�งของทาน 
ไดเวลานัดหมาย นําทานเดินทางสู เอนเกลเบิรก (Engelberg) ระยะทาง
ประมาณ 35.5 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที  เมืองสกีรีสอรทที่
ใหญท่ีสุดในภาคกลางของสวิตเซอรแลนด 

 
พัก ณ โรงแรม Terrace Hotel หรือในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 5       เอนเกลเบิรก – กระเชาไฟฟ�า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิต – ถํ้าน้ําแข็ง – 
      สะพานแขวนทิตลิต – ลานหิมะ –  เอนเกลเบิรก – มิลาน 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (6) 
 นําทานขึ้น กระเชาไฟฟ�า Titlis Rotair แบบหมุนได 360 องศา ทานสามารถชม

วิวทิวทัศนโดยรอบทิศทางแบบ  360 องศาเลยทีเดียว แลวข้ึนสู ยอดเขาทิตลิส 
(Titlis) ท่ีมีความสูง 3,238 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ยอดเขาท่ีมีหิมะปกคลุม
ตลอดทั้งป หน่ึงในเทือกเขาที่เปนแหลงสกียอดนิยมของสวิตเซอรแลนด นําทานเขา
ชม ถํ้าน้ําแข็ง (Glacier Cave) และทานสามารถชมหรือเดินขาม 
สะพานแขวน (Titlis Cliff Walk) ท่ีมีความยาวประมาณ 100 เมตร และความ
สูงหางจากพื้นประมาณ  500 เมตร ซึ่งถือไดวาเปนสะพานแขวนที่สูงท่ีสุดในยุโรป 
(ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ)  อิสระใหทานสนุกสนานเพลิดเพลินกับการสัมผัสหิมะบน
ลานหิมะ พรอมชมวิวทิวทัศนที่สวยงามบนยอดเขาทิตลติ  

 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาทิตลิต (7)   

นําทานน่ังกระเชาไฟฟ�าลงจากยอดเขาสู เอนเกลเบิรก จากน้ันนําทานขามพรมแดน
สูประเทศอิตาลี่ สู มิลาน (Milan)ระยะทางประมาณ 248 กิโลเมตร ใชเวลา



 

 

เดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 10 นาท ี เมืองศูนยกลางทางดานธุรกิจ การคา และ
แฟช่ันที่สําคัญของประเทศอิตาลี 

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น (8)  
พัก ณ โรงแรม Cosmo Hotel Palace หรอืในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 6       มิลาน – เมสเตร – ทาเรือตรอนเคตโต – เวนิส – สะพานรีอัลโต – สะพานถอนหายใจ 
– จัตุรัสซานมารโค – ทาเรือตรอนเคตโต – เมสเตร 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (9) 

นําทานเดินทางสู เมสเตร (Mestre) ระยะทางประมาณ 265 กโิลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง อีกหน่ึงเมืองเกาแกของอิตาลี 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (10) 

นําทานสู ทาเรือตรอนเคตโต แลวนําทาน ลองเรือสู เวนิส (Venice) เมืองที่ใช
คลองแทนถนน เรือแทนรถ ในการคมนาคม โดยมสีถาปตยกรรมโบราณ ทีถู่กสราง
ข้ึนมากมายบนเกาะมากกวา 188 เกาะและเช่ือมโยงกันดวยสะพานมากกวา 400 
แหง ใหทานสัมผัสกับเมืองสุดแสนโรแมนติค จนไดรับสมญานามวา ราชินีแหงทะเล
เอเดรียติก นําทานชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sigh) เปนสะพานที่นักโทษ
ใชเดินขามเพ่ือไปเขาคุกท่ีอยูอีกฝم�ง แสงสวางที่เห็นจากชองสะพาน นักโทษจะไดเห็น
เปนคร้ังสุดทายกอนเขาคุก และจะถอนหายใจดวยเหตุผลน้ี เพราะรูตัววาจะไมมี
โอกาสเดินออกมาเห็นแสงสวางอีกแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

และชม  จัตุรัสซานมารโค (Piazza San Marco) จัตุรัสริมทะเลศูนยกลางของ
เกาะเวนิส  
ท่ีลอมรอบไปดวยสถาปตยกรรมท่ีสวยงาม เชน มหาวิหารซานมารโค ประกอบไป
ดวย โดม 5 โดมตามแบบศิลปะไบแซนไทน และพระราชวังด็อด (Doge Palace) 
ท่ีประทับของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต เปนตน 
จากน้ันชม สะพานรีอัลโต (Rialto Bridge) สะพานขาม Grand Canal ท่ี
สวยงาม เกาแกท่ีสุดและเปนหน่ึงในจุดชมวิวท่ีสวยงามของเวนิส  
 
 
 
 
 
 

 
อิสระใหทานเดินเลน ด่ืมดํ่ากบับรรยากาศอันแสนโรแมนติคของเกาะเวนิส จนถึง
เวลานัดหมาย 
หรือทานสามารถเลือกน่ังเรือกอนโดลา อีกหน่ึงเสนหอันเปนเอกลักษณของเวนิส 
(ไมรวมในคาทัวร  
กรุณาสอบถามกับหัวหนาทัวร) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่ํา  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือไมรบกวนเวลาในการเที่ยวชมของ

ทาน 
ไดเวลานัดหมาย นําทาน ลองเรือกลับสู ทาเรือตรอนเคตโต จากน้ันเดินทางสู
โรงแรมที่พัก 
พัก ณ โรงแรม Apogia Sirio Venice หรอืในระดับเดียวกัน 
 



 

 

วันที่ 7       เมสเตร – มิลาน – ดูโอโม – แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลท่ี 2 –  
     ยาน Via Montenapoleone  – ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (11) 

นําทานเดินทางสู มิลาน (Milan)ระยะทางประมาณ 274 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง              10 นาท ี 
 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทองถิ่น (12) 
นําทานถายรูปเปนที่ระลึกกับ ดูโอโมหรือมหาวิหารแหงมิลาน (Duomo di 
Milano) สัญลักษณท่ี 
โดดเดนที่สุดของมิลาน ต้ังอยูท่ีจัตุรัสกลางเมือง เร่ิมสรางขึ้นต้ังแตในป ค.ศ.1386 
เสร็จสมบูรณ ในป ค.ศ. 1965 รวมระยะเวลาในการกอสรางมากกวา 500 ป สราง
ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค ดวยความสูงถงึ 157 เมตร ความโดดเดนของดูโอโม 
อยูท่ียอดแหลมบนหลังคา บนยอดใหญตรงกลางมีพระรูปแมพระ ทาํดวยทอง
สัมฤทธ์ิ ซึ่งเรียกกันวา มาดูนีนา นําทานชมหรือชอปปم�งสินคาท่ี แกลเลอเรีย วิคตอริ
โอ เอ็มมานูเอลท่ี 2 (Galleria Vittorio Emanuele II) อาคารศูนยการคาท่ี
เกาแกและสวยงามที่สุดแหงหน่ึงในโลก  

 และไมควรพลาดกับยาน Via Montenapoleone  แหลงรวมแบรนดดังของ
อิตาล ีอิสระใหทานไดสนุกสนานกับการชอปปم�งสินคาแบรนดเนมช่ือดังตามอัธยาศัย 
จนถึงเวลานัดหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่ํา  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือไมรบกวนเวลาในการชอปปم�งของ

ทาน 



 

 

ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา เพ่ือเตรียมตัว
กลับสูประเทศไทย 

22.15 น. ออกเดินทางสู กรุงโดฮา ประเทศกาตาร โดยเที่ยวบินที ่QR118 
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน 

 
วันที่ 8        โดฮา – กรุงเทพฯ 

06.05 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
08.35 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที ่QR832 
19.20 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดวันเดินทาง 
ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ 2-3 
ทาน 

เด็กต่ํากวา 
12 ป 
พักกับ
ผูใหญ 2 
ทาน 
ไมมเีตียง
เสริม 

พักหอง
เด่ียว 

::เด็กพักกับผูใหญ 1 ทาน คิดราคาผูใหญ:: 
03 – 10 ธ.ค. 62 *วนัพอและวัน
รัฐธรรมนูญ* 49,990 47,990 9,000 
25 ธ.ค. 62 – 01 มกราคม 63 *วันขึ้นป
ใหม* 63,990 61,990 12,000 

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

** ชวงปใหม เด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ราคา 12,000 บาท 
ราคาขางตนไมรวมคาวีซา ทานละ 4,000 บาท 

(กรุณาสํารองที่น่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 45 วัน เพ่ือความสะดวกในการยื่นวซีา) 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ :  รายการทองเท่ียวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสมโดยมิแจงใหทราบลวงหนา 

ในกรณีที่มีเหตุการณสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณที่ไมไดอยูภายใตการ
ควบคุมของบริษัทฯ 
ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  
ท้ังน้ี บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะเปนสําคัญ 
*ภาพถายเพ่ือการนําเสนอโปรแกรมทัวรเทาน้ัน* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเดินทางในแตละครั้งตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทานขึ้นไป 

ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เล่ือนการเดินทางหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทางได) ** 
** ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมกีาร ข้ึนราคาของภาษี
น้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง** 



 

 

ยังไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกน (ฝร่ังเศส) และคาบริการ ทานละ 4,000 บาท 
ยังไมรวมคาธรรมเนียมทิปมคัคุเทศกทองถิ่น มัคคุเทศกไทย และคนขับรถ 50 ยูโรตลอดทิป  
 
กรุณาชําระมัดจําทานละ 25,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากท่ีทาํการจอง  
หากไมชําระภายในวันท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่น่ังตามเงื่อนไข 
 
***กอนตัดสินใจจองทัวร กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดเงื่อนไขตางๆ 
แลวจึงวางมัดจํา เพ่ือประโยชนของทานเอง เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร  
ทางบริษัทถือวาทานรบัทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัททั้งหมดแลว*** 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั ตามเท่ียวบินที่ระบุวนัเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
ต๋ัวกรุปไมสามารถอัพเกรดเปนช้ันธุรกิจได หากตองการน่ังช้ันธุรกิจ ทานจะตองจองตั๋ว
เด่ียว กรุณาเช็คราคากบัเจาหนาท่ีอีกครั้ง 

 คาภาษีสนามบิน ภาษน้ํีามัน 
 รถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง 

(กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหขับรถเกิน 12 ช.ม./วนั )  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือในระดับเดียวกัน พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน  

(หมายเหตุ : เน่ืองจากทวีปยุโรปอยูในแถบอุณหภูมิต่ํา โรงแรมบางเมืองจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศใหบริการ และในชวงฤดูหนาว โรงแรมบางแหงอาจจะไมเปด
เครื่องปรบัอากาศ หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรืองานประชุมตางๆ 
ทางบริษัทอาจมีการปรบัเปลี่ยนโรงแรมหรือยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ)  

 คาอาหารทุกมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการทองเที่ยว 
 คาเขาชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 
 หัวหนาทัวร (ทรูไกด) จากประเทศไทย ผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยบรรยายขอมูล

และอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุ คุมครองในระหวางการเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม 

 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

 คาธรรมเนียมในการทาํหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 



 

 

 คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด (โดยสายการบิน QATAR 
AIRWAY อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่อง ไมเกิน 30 ก.ก.)  

 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทาน เน่ืองจาก
ป�องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คา
โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%  
 คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน (ฝรัง่เศส) และคาบริการ ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวา

ทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม (โดยประมาณ 4,000  บาท) 
 คาธรรมเนียมทิป คนขับรถ ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร (ทรูไกด)  ทานละ 50 ยูโร 

ตลอดทริป 
 

เง่ือนไขในการจองทัวร 
 กรุณาชําระคามัดจํา ทานละ 25,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน  
 สงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัทฯ 
 หากทานที่ตองการใหทางบริษัททัวรยื่นวีซาให กรุณาชําระคาธรรมเนียมและ

คาบริการในการขอยื่นวีซาเชงเกน ทานละ 4,000 พรอมกับยอดมัดจํา 
 ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 30 วัน กอนออกเดินทาง 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน  50 - 46 วนั คืนคาใชจายทั้งหมด (ยกเวนกรุปที่
เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมดัจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มกีาร
การันตคีามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ ไม
อาจขอคืนเงินได) 

 ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 45 - 31 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมัด
จําเต็มจํานวน 

 ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาใชจาย 
100% ของราคาทัวรทัง้หมด 

 กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทาง
บริษัทฯ ตองมีการการนัตีมดัจําที่น่ังกับทางสายการบิน และโรงแรมที่พักตางๆ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม 



 

 

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง 

 เม่ือออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทาํใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัว
ได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 

 กรณีวีซาถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเกบ็คาใชจายตามที่
เกิดขึ้นจริง เชน  
คาวีซาและคาบริการยืน่วีซา คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบินหรือคาต๋ัวเครื่องบิน คามดัจํา
โรงแรมหรือคาโรงแรม เปนตน   

 
ขอมูลเกี่ยวกับ สายการบิน  

 เน่ืองจากบัตรโดยสารเปนแบบหมูคณะหรือต๋ัวกรุป สายการบินขอสงวนสิทธ์ิในการ
เลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบินทุกกรณี ทุกทานตองไปเช็คอินเพ่ือออกบัตรโดยสาร และรับ
หมายเลขท่ีน่ังตอนไดบัตรโดยสารเทาน้ัน   
แตทางบริษัทจะพยายามชวยใหลูกคาท่ีเดินทางดวยกันไดน่ังดวยกัน หรือใกลกันให
มากที่สุดเทาท่ีจะทําได 

 กรณีท่ีทานตองการอาหารพิเศษ เชน เปนอิสลาม, แพอาหารบางประเภท หรือทาน
มังสวิรัติ โปรดแจงและระบุมาใหชัดเจนในตอนจอง เพราะทางบริษทัตองสงเรื่องแจง
ใหทางสายการบินทราบลวงหนา เพ่ือจัดเตรียมอาหารใหแกทาน กรณีท่ีทานแจงกอน
เดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระเมนูใหม หรืออาจจะไมไดรบัเมนูพิเศษ
เลย เน่ืองจากสายการบินไมไดเตรียมสํารองไว หรืออาจเตรียมไมทัน 

 สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารท่ีมี
คุณสมบัตติามที่สายการบินกําหนดเทาน้ัน เชน สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ไมมี
ปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และการขอที่น่ัง 
LONG LEG ทานตองไปแจงกับเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอิน และการใหท่ี
น่ังขึ้นอยูกับดุลพินิจของทางเจาหนาที่สายการบินเทาน้ัน 

 
ขอมูลเกี่ยวกับ โรงแรมท่ีพัก  
 โรงแรมในแตละแหง มกีารวางแผนผังหองพักแตกตางกนั จึงทําใหหองพักแตละประเภท 

อาจจะหองไมติดกัน หรืออยูคนละช้ันกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมหีองพักแบบ 3 ทาน 
ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจตองเปน  



 

 

1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม (Sofa bed) หรืออาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก 
เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double) และหองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึ้น 

 เน่ืองจากทวีปยุโรปอยูในแถบอุณหภูมิต่ํา โรงแรมบางเมืองจะไมมีเครื่องปรบัอากาศ
ใหบริการ และในชวงฤดูหนาว โรงแรมบางแหงอาจจะไมเปดเคร่ืองปรับอากาศ ซึง่จะ
มีฮีตเตอรไวใหบริการแทน 

 กรณีท่ีมีงานเทศกาลหรือการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) ทําใหคาโรงแรม
สูงขึ้นมากและหองพักในเมืองจะคอนขางเต็มหมด บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยน
หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปบางแหง (โดยเฉพาะในยานเมอืงเกา หรือเมืองชนบทเล็กๆ) มีลักษณะ
เปนอาคารแบบด้ังเดิม  
หองอาจจะมีขนาดเล็กกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา หรืออาจจะไมมีลิฟท รวมถึง
พนักงานยกกระเป�าใหบริการ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
หมายเหตุ 

 ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู

เดินทางไมถึง 20 คน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความ

เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทาง
เปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ินตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ 
ท่ีเกิดข้ึนจากเหตุจําเปนสุดวิสัย และอยูเหนือการควบคุมของบรษิัทฯ เชน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยดุงาน การประทวง  
การปฏิวติั อุบติัเหตุ การโจรกรรม ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง การยกเลิกเที่ยวบินหรือการบริการของสายการบิน ความสูญเสีย 
ทรัพยสินสูญหาย อุบัติเหตุหรือไดรับบาดเจ็บจากความประมาทของตัวทานเอง และ
เหตุสุดวิสัยอ่ืนๆท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนแบบหมูคณะหรือต๋ัวกรุป ไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงิน
ได 

 ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีนํ้ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 



 

 

 กรณีท่ีสถานท่ีทองเที่ยวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมได เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยตางๆ หรือ
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการ
ใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศ ไมวาในกรณีใดกต็าม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางนอกเหนือจากหนังสือเดินทางธรรมดา (เลมสีเลือดหมู) 
เชน หนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) หรือหนังสือเดินทางทูต (เลมสีแดงสด) 
เดินทางเพ่ือทองเท่ียวกับคณะทัวร             หากไมผานการอนุมติัจากสายการบิน 
หรือถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ ดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนคาทัวรและไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวดั หรือตางประเทศ และจะสํารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือ
พาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบินฯ ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทาง หรือทานเดินทางมาเช็คอินไมทัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืน            
คาทัวรใหแกทาน 

 ลูกคาที่จอยแลนด (ไมใชต๋ัวเครื่องบิน) ทานตองจองเคร่ืองบินลงประเทศปลายทาง
กอนเวลาหรือเวลาใกลเคียงกับคณะทัวร หรือไปถึงปลายทางลวงหนากอนคณะทัวร
อยางนอย 1 วัน ถาทานมาถึงหลังคณะทัวร ทานตองเสียคาใชจายในการเดินทางไป
พบกับคณะทัวรในสถานที่ท่ีคณะทัวรกําลังออนทัวรอยูดวยตนเอง และกอนการจอง
ทัวรหรือจองตั๋วเครื่องบินควรสอบถามโดยละเอียดกับทางบริษัทอีกครัง้ หากทานจอง
ทัวรหรือต๋ัวเคร่ืองบินผดิพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นและ
ไมคืนคาทัวรใหแกทาน 

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําแลว ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เง่ือนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด 
 

หมายเหตุ เกี่ยวกบัการยื่นวีซาแชงเกน 
 
• ทางบริษัทฯ จะทําการยื่นวีซาของทานตอเม่ือในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบเต็มจํานวน

และไดรับการตอบรับจากทางสถานทูตฯ ในเร่ืองเวลานัดหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ ตอง
ใชเอกสารตางๆ ท่ีออกเปนกรุปในการยื่นวีซา อาท ิ                     ต๋ัวเคร่ีองบิน, 



 

 

หองพักที่ไดรับการยนืยันมาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะ  ครบจํานวนกอนจึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทานได 

• หากในชวงที่ทานเดินทาง วันและเวลาในการยื่นวีซากรุปเต็มหรือไมมีคิวกรุป ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซาเด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวย
ตัวเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทูตฯ โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอย
ดูแล และอํานวยความสะดวก  

• เอกสารตางๆ ท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตฯ เปนผูกําหนด
ออกมา                      (อาจแตกตางกันแลวแตสถานทูตประเทศน้ันๆ) มิใชบริษัท
ทัวร ทานที่มีความประสงคยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรยีมเอกสารให
ถูกตองและครบถวนตามท่ีสถานทูตฯตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ
ทาน บริษัททัวรฯ เปนเพียงตัวกลางและอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทาน้ัน มิได
เปนผูพิจารณาวีซาใหกับทาน 

• กรณีวีซาท่ีทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตอง
เสียคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง ดังตอไปน้ี 

-    คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตฯ จะไมคืนคาธรรมเนียม
ใดๆทั้งส้ินแมวาจะผานหรือ 
     ไมผานการพิจารณาก็ตาม 
-    คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกต๋ัวเรียบรอยแลว ไมสามารถคืนได 
-    คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา 
ตามกฎทานจะโดนเกบ็ 
     คามดัจําหองพัก หรือทางโรงแรมอาจตองยึดคาหอง 100% ในทนัที ทางบริษัทฯ 
จะแจงใหทานทราบภายหลัง 
• หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การยึดคาใชจายทั้งหมด 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารยื่นขอวีซาเชงเกน (ฝร่ังเศส) 
** ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต 

ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย ** 
(ระยะเวลาท่ีผลวีซาออก ประมาณ 15 วันทําการ) 

 
กรุณาเตรียมเอกสารดังตอไปน้ี และสงใหทางบริษัทฯ ตามวันเวลาท่ีนัดหมายเก็บเอกสาร 
 

1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน (Passport) เลมจริง และสําเนาถายเอกสาร 2 ใบ ที่ยังไม
หมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวนัเดินทาง หากหมดอาย ุกรุณาทําเลมใหม
กอนนําสง มีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนา และตองมีหนาวางเหลืออยางนอย 2 
หนาติดตอกัน เพ่ือติดวีซา  
** หนังสือเดินทางเลมเกา ท่ีเคยไดรบัวีซาจาก ประเทศในกลุมเชงเกน ภายใน 3 ป (ถา
ม)ี หรือเคยไดรับจากประเทศอังกฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมริกา (ถาม)ี ** 
 

2. รูปถายสี 2 ใบ หนาตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm)  
พ้ืนหลังสีขาว ไมเกิน 6 เดือน หามตกแตงรปู หามสวมแวนสายตา  
แวนกันแดด คอนเทคเลนส หามมีเครื่องประดับ เห็นใบหูและค้ิว 
ท้ัง 2 ขางชัดเจน และตองเปนรูปท่ีถายจากรานถายรูปเทาน้ัน  
(หากรูปถายของทานไมไดมาตรฐานตามสถาณทูตกําหนด  
ทานตองเสียคาใชจายในการถายรูปใหมอีกคร้ัง ณ วันมายื่นเวลา) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. หนังสือรับรองการทํางาน 
3.1 กรณีลูกจางหรือพนักงาน  

หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบบัจริง) ที่ออกโดยหนวยงานหรือบริษัทตนสังกัดของ
ผูสมัคร (ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางานและระบุชวงเวลาที่เดินทางไป



 

 

ทองเที่ยวยุโรป และระบุช่ือประเทศทั้งหมดที่ทานเดินทางดวย หลังจากน้ันจะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดในวนัท่ีเทาไร โดยช่ือลูกคาที่ระบุใน
หนังสือรับรองการงาน ตองสะกดช่ือ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช
ช่ือแตละสถานทูต ออกหนังสือเปนภาษาอังกฤษและเปนหลักฐานปจจุบัน มีอายุไม
เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซาเทาน้ัน พรอมลายเซ็น ระบุช่ือ ตําแหนงของผูมี
อํานาจในออกหนังสือรับรองการทํางานและประทับตราบริษัท 
 

3.2 กรณีเจาของกิจการ 
หลักฐานการเปนเจาของกิจการ เชน สําเนาใบทะเบียนการคาหรือหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนบริษัทหรือจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ 
(ตองมีอายุไมเกิน 90 วัน กอนวันยื่นวีซา  
หากมากกวา 90 วนัไปแลว ตองคดัลอกใหมเทาน้ัน) เปนสําเนาภาษาไทย และ
แปลภาษาอังกฤษ 
 

3.3 กรณีนักเรียนหรือนักศึกษา 
หนังสือรับรองจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู (มีอายุไมเกิน 30 วันกอนวันยื่นวีซา)  
ฉบับจริง ออกหนังสือเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารท่ีเปนบัตร
นักเรียน) 
 

3.4 ผูเกษียณอายุงาน 
หนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทํางาน ซึ่งเขียนโดยตัวผูสมคัรหรอืออกโดย
บริษัทนายจางลาสุด ระบุวันที่เกษียณ ช่ือและที่อยูของนายจาง ระยะเวลาของการ
จางงานและเงินเดือนลาสุด และ 
สําเนาหนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทํางาน และฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

 
4. หลักฐานทางการเงินที่พียงพอสําหรับคาใชจายตลอดชวงเวลาเดินทาง 

4.1 Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน ควรมจํีานวนเงินในบัญชีไมนอยกวาหก
หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายตลอด
ในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา 
และมีรายการเดินบญัชีลาสุดไมเกิน 7 วนันับจากวันยื่นวีซา เปนบัญชี                  



 

 

ออมทรัพยเทาน้ัน สถานทูตไมรับพิจารณาบญัชีกระแสรายวันหรือบัญชีฝากประจํา 
รวมถึงบญัชีสหกรณ 
 

4.2 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจริงที่ออกโดย
ธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต สะกดช่ือใหตรงกบัพาสปอรตและ
หมายเลขบัญชีตองเปนเลมเดียวกับที่ทานจะใชย่ืนวีซา 

4.3 กรณีมีผูออกคาใชจายให (Sponsorship) 
ตองเปน บดิา มารดา คูสมรส พ่ีนองสายเลือดเดียวกันเทาน้ัน  
- ตองมีจดหมายรับรองคาใชจาย (Sponsor letter ) เปนภาษาอังกฤษของผู

ออกคาใชจายให  
พรอมเซ็นรับรอง 

- เอกสารพิสูจนความสัมพันธกับผูออกคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนบาน, สํา
นาทะเบียนสมรส และสําเนาใบเกิด (สูติบัตร) เปนตน ทั้งผูยื่นวีซาเองและผู
ออกคาใชจายให พรอมแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษท้ังหมด 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) ฉบบัจริง ระบช่ืุอเจาของบัญชี 
(ผูออกคาใชจาย) และตองระบช่ืุอผูถูกรับรองหรือผูสมัครยื่นวีซาดวย มีอายุไม
เกิน 30 วัน นับจากวันท่ียื่นวซีา (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนา
พาสปอรต) 

- Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน ของผูออกคาใชจายใหและผูยื่นวีซา 
- กรณีท่ีบริษัทของทานเปนผูรับผดิชอบคาใชจายในการเดินทางใหกบัผูเดินทาง

ท้ังหมด ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายช่ือผู
เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

 
5. กรณีท่ีผูสมัครอายุต่ํากวา 18 ป 

5.1 สําเนาสูติบัตร/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประชาชนของผูสมัครวีซา พรอม
แปลภาษาอังกฤษ 

5.2 ถาเดินทางไปกับพอหรอืแมหรือทานใดทานหน่ึง หรือกับบุคคลที่สาม 
ตองขอหนังสือยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจากทางอําเภอ/เขต ตัวจริงเทาน้ัน 
ระบุวาอนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใครและระบคุวามสัมพนัธวาเปนอะไร
กัน พรอมแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษ 



 

 

5.3 สําเนาใบทะเบียนการหยาหรือใบปกครองบตุรกรณีบดิามารดาเกิดการหยาราง 
พรอมแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษ 

5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบดิา มารดาทานหน่ึงทานใดเสียชีวิต 
 

6. สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาบัตรประชาชน (ไมตองแปลภาษาอังกฤษ) 
 

7. เอกสารสวนตัวอ่ืนๆ (แปลเปนภาษาอังกฤษทัง้หมด) 
- สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล  
- สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  
- สําเนาทะเบียนหยา (ถามี)  
- สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) (ถาม)ี  

 
หมายเหตุ 

- ผูสมัครทุกทานตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นคํารองขอวีซาฯ เพ่ือสแกน
ลายน้ิวมือ 

- ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูตฯ โดยประมาณ 15 วนัทําการ 
- หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซากับทางศนูยยื่นคํารองขอวีซาแลว ทาง

สถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการดึงเลมหนังสือเดินทางคืนจากสถานทูตฯ 
ในขณะทําการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ กต็าม ดังน้ันหากทานมคีวามจําเปน
ในการใชเลมเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงบริษัททัวรกอน 

- การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขา
ประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา 
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหม
ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

- กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบรษิัทฯ  

- หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือใน
การเชิญทานไปสัมภาษณตามวันนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ และหาก
สถานทูตฯ ขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวใหแกทางสถานทูตฯ 
 



 

 

** ทางบริษัทฯ มีบริการรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ราคาเริม่ตน ใบละ  500 บาท ** 
 
*การพิจารณาอนุมัติวซีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯ ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการ
บริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน* 
ใบกรอกขอมูลคํารองขอวีซาเชงเกน กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ 
*กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน เพราะขอมูลทั้งหมดของทาน เจาหนาที่จะตองกรอกแบบฟอรม 
การรองขอวีซาใหทาน* 
 

1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. ช่ือ-นามสกุลเดิมกอนเปลี่ยน (ภาษาอังกฤษ)…………………………………….......……………………………………………………… 
 

4. เลขที่ Passport………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. วัน-เดือน-ปเกิด.......................................................................... อายุ …………………………... ป 
 

สถานที่เกิด ………………………………………………………………………. เพศ            ชาย          หญิง 
 

6. สถานภาพสมรส           โสด        สมรส        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)    หยา  
 

            หมาย            แยกกันอยู 
 

7. ที่อยูปจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................. 
 

...................................................................................................................................................... 
 
เบอรโทรศัพทที่ติดตอสะดวก.............................................อีเมล............................................................  

 
8. อาชีพปจจุบัน (กรุณาระบุอาชีพ) หากเปนแมบาน / หรือเกษียณ กรุณาระบุดวย (ภาษาอังกฤษ) 

 
..........................................................................ตําแหนง……………………………………………………………… 
 

9. ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา / ธุรกิจ / รานคา (ภาษาอังกฤษ) 
 

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

10. ที่อยูที่ทํางาน / สถานศึกษา / ที่ตั้งรานคา (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………................................................. 
  

11. รายไดตอเดือน ……………………………………………………………………………………บาท (โดยประมาณ) 



 

 

 
12. ช่ือ-นามสกุลคูสมรส (ถามี) (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………. 

 
13. ช่ือ-นามสกุลบิดา (ภาษาอังกฤษ) …………………….……………………..………………………………………………………… 

 
14. ช่ือ-นามสกุลมารดา (ภาษาอังกฤษ)…………….…………………………………………………………………………………..... 

 
15. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (ถามี) 

 
โปรดระบุประเทศ………………………........................ วันหมดอายุวีซา (หากจําได) ........................................ 

 
16. ความรับผิดชอบคาใชจายในระหวางการเดินทางทองเที่ยวและพํานักของผูรองขอวีซา (ภาษาอังกฤษ) 

 
ตัวผูรองขอวีซาเอง    มีผูออกคาใชจายให  
 

กรุณาระบุช่ือ……………………………………………………………………… ความสัมพันธ…………………………………… 


