
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ Qatar Airways สายการบนิระดบั 5 ดาว 
สายการบนิที�ดที ี�สดุในโลกอนัดบัที� 2 จาก Skytrax World Airline Awards 2018 

นํ 1าหนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 
 

หากทา่นตอ้งซือบัตรโดยสารภายในประเทศเพื�อไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุป๊นันจะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตั.วเครื�องบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเที�ยวบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ที�กอ่น กรณุาเลอืกซือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที�
สามารถเลื�อนวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้ของเที�ยวบนิ  
การยกเลกิเที�ยวบนิ มกีารยบุเที�ยวบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่  
อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัย เป็นตน้ เหตผุลตา่งๆที�อยู ่เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไม่
รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์QATAR AIRWAY (QR) 
ขาไป QR833 BKK - DOH 20.45 – 23.55 
ขาไป QR041 DOH – CDG 01.45 – 07.40 

ขากลบั QR274 AMS - DOH 16.15 – 23.35 
ขากลบั QR834 DOH - BKK 01.40 – 12.40 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

เด็กตํ�ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัหอ้งเดี�ยว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่: 
23 – 30 ก.ย. 62 48,990 46,990 11,000 
21 – 28 ต.ค. 62 (วนัปิยะมหาราช) 48,990 46,990 11,000 

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

ราคาขา้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 4,000 บาท 
(กรณุาสาํรองที�น ั�งลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 1 เดอืน เพื�อความสะดวกในการยื�นวซีา่) 

 
วนัที� 1       กรงุเทพฯ – โดฮา 
17.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั1น 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์P ประต ู7-8 
ของสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์พบเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
20.45 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยเที�ยวบนิที� QR833 
23.55 น. ถงึทา่อากาศยานโดฮา แวะพักเพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 
01.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุปารสี ประเทศฝร ั�งเศส โดยเที�ยวบนิที� QR041 
บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ 
 

วนัที� 2 
      ปารสี – จตัรุสัคองคอรด์ – ถนนชองป์เซลเิซ ่– ประตชูยั – พพิธิภณัฑล์ฟู – หอไอเฟล – 
      ชอ้ปปิ1 งแกลอรี� ลาฟาแยต 

07.40 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกล (Charles de Gaulle Airport) หลังผา่น
พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่ปารสี (Paris)   
นําทา่นชมเมอืงปารสี ที�ไดรั้บการยกยอ่งวา่สวยงามและโรแมนตคิที�สดุแหง่หนึ�งของโลก ผา่นชม จตัรุสัคองคอรด์ (Place 
de la Concorde) จัตรัุสที�กวา้งที�สดุในกรงุปารสี และเป็นลานประหารชวีติพระเจา้หลยุสท์ี� 16 และ พระนางมาร ีองัตัวเนต
ดว้ยเครื�องกโิยตนิ ในสมยัการปฏวิตัฝิรั�งเศส ผา่น ถนนชองป์เซลเิซ ่(Champ Elysees) ถนนที�มคีวามสวยงามแหง่หนึ�ง
ของโลก อกีทั งเป็นตน้แบบถนนราชดําเนนิของประเทศไทย แลว้ชม ประตชูยั (Arc de triomphe) สรา้งขึนเพื�อเป็น
อนุสรณ์แดน่โปเลยีน ที�ไดรั้บชยัชนะในการทําสงคราม นําทา่นชมบรเิวณดา้นหนา้ พพิธิภณัฑล์ฟู (Louvre Museum) 
อดตีเคยเป็นหนึ�งในพระราชวังที�ใหญโ่ตที�สดุของโลก ปัจจบุนัเปลี�ยนเป็นพพิธิภณัฑท์ี�สําคญัและใหญท่ี�สดุในปารสี ภายใน
พพิธิภณัฑเ์กบ็รักษาวัตถโุบราณที�มคีา่และมชีื�อเสยีงของโลกมากมาย โดยเก็บรักษาภาพวาดที�ทรงคณุคา่ที�สดุในโลก คอื 
ภาพโมนาลซิา่ อนัเลื�องชื�อ ผลงานโดย ลโีอนาโด ดาวนิช ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (1)  
นําทา่นถา่ยรปูเป็นที�ระลกึกบั หอไอเฟล (Eifel Tower) สญัลักษณ์ของฝรั�งเศส ในจดุชมววิที�เห็น 
หอไอเฟลในมมุมองที�สวยงาม 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แลว้นําทา่นสู ่แกลอรี� ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) หา้งสรรพสนิคา้อนัโดง่ดังและเกา่แกข่องฝรั�งเศส อสิระใหท้า่น
ไดเ้ลอืกชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมที�มอียา่งหลากหลาย เชน่ เสือผา้, กระเป๋า, รองเทา้ เครื�องสําอาง ฯลฯ ตามอธัยาศัยจนถงึ
เวลานัดหมาย 
คํ�า  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพื�อไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปปิ1 งของทา่น 
พัก ณ โรงแรม Ibis Styles Paris Mairie de Montreuil หรอืในระดับเดยีวกนั 
 

วนัที� 3        ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายส ์– ชอ้ปปิ1 งลา วลัเลย่ ์ วลิเลจ เอา้เลท 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 
นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Palace of Versailles) นําทา่นเขา้ชมพระราชวงัที�ย ิ�งใหญท่ี�สดุแหง่หนึ�งใน
ยโุรป สรา้งขึนตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี� 14 นําทา่นชมความโออา่หรหูราของหอ้งตา่งๆ ภายในพระราชวังที�
ตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ ทั งจติรกรรมฝาผนัง รปูปัน รปูแกะสลกัและเครื�องเรอืนตา่งๆ ซึ�งแสดงถงึความมั�งคั�งของพระเจา้
หลยุสท์ี� 14 และฝรั�งเศสในสมยันันเป็นอยา่งมาก 
(ทางบรษิทัฯไดจ้ดัเตรยีมไกดป์ระจําพระราชวงั นําชมและบรรยายใหค้วามรูโ้ดยละเอยีดแกท่า่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (3) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ลา วลัเลย่ ์ วลิเลจ (La Vallée Village Outlet) ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดช์ื�อ
ดัง จากทั�วโลกมากกวา่ 100 ยี�หอ้ ดว้ยราคาที�ถกูกวา่ตามชอ้ปทั�วไป อาทเิชน่ Giorgio Armani, Burberry, Calvin Klein, 
Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Longchamp, Polo Ralph Lauren, Paul Smith, Versace เป็นตน้ อสิระใหท้า่นชอ้ปปิง
สนิคา้ตามอธัยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย 
คํ�า  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพื�อไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปปิ1 งของทา่น 
พัก ณ โรงแรม Ibis Styles Paris Mairie de Montreuil หรอืในระดับเดยีวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที� 4       ปารสี – บรจูส ์– ยา่นเมอืงเกา่บรจูส ์– จตัรุสัเบริก์ – จตัรุสัมารค์ – กรงุบรสัเซลส ์
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่บรจูส ์(Bruges) ระยะทางประมาณ 294 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง 30 นาท ี 
เมอืงแสนโรแมนตกิ ที�มศีลิปะและสถาปัตยกรรมที�เกา่แกแ่ละงดงามมากมาย และเป็นอดตีเมอืงทา่ที�สําคญั ภายในเมอืงมลํีา
คลองที�ถกูใชใ้นการคมนาคมขนสง่ตา่งๆ จนทําใหเ้มอืงบรจูสไ์ดรั้บการขนานนามวา่ เวนสิทางตอนเหนอื ซึ�งเมอืงแหง่นีไดรั้บ
การยกยอ่งเป็นเมอืงมรดกโลกอกีดว้ย  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (5) 
 นําทา่นชม ยา่นเมอืงเกา่บรจูส ์ที�เต็มไปดว้ยสสีนัแหง่ความเป็นยโุรป แลว้ชม จตัรุสัเบริก์ จัตรัุสที�ใชเ้ป็น 
สถานที�จัดพธิสํีาคญั ชมความงดงามของโบสถแ์บบโกธคิ และชม จตัรุสัมารค์ แหลง่การคา้สําคัญใจกลางเมอืง ที�ตั งอยู่
ดา้นหนา้ของที�ทําการรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุบรสัเซลส ์(Brussels) ระยะทางประมาณ 98.8 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1 ชั�วโมง 20 นาท ีเมอืงหลวงประเทศเบลเยี�ยม เมอืงศนูยก์ลางของสหภาพยโุรป เมอืงเกา่แกท่ี�มคีวามสําคัญทาง
ประวัตศิาสตร ์และโดง่ดังในเรื�องของชอ็กโกแลตและเบยีร ์
คํ�า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น (6)  
พัก ณ โรงแรม Ibis Brussels Expo Atomium หรอืในระดับเดยีวกนั 
 

วนัที� 5       กรงุบรสัเซลส ์– อะตอมเมยีม – แมเนเกนพสิ – จตัรุสัแกรนดเ์พลส – อมัสเตอรด์มั  –  
      จตัรุสัดมั – บสุซุม 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7) 
 นําทา่นถา่ยภาพกบั อะตอมเมยีม (Atomium) สิ�งกอ่สรา้งรปูทรงอะตอมขนาดใหญ ่ประกอบไปดว้ยวตัถทุรงกลม
จํานวน 9 ลกู เชื�อมตอ่ดว้ยทอ่ขนาดใหญ ่สรา้งขึนในปี ค.ศ. 1958 ในงาน Brussels World’s Fair ปี ค.ศ.1958 เป็น
โครงสรา้งเพยีงอยา่งเดยีวที�ยงัเหลอือยู ่ปัจจบุนักลายเป็นสญัลกัษณ์ที�สําคญัแหง่หนึ�งของบรัสเซลส ์และนําทา่นชม รปูปั1น
แมเนเกนพสิ (Manneken Pis) หรอืรปูปันเด็กนอ้ยยนืฉี� สรา้งขึนเพื�อรําลกึถงึความกลา้หาญของหนูนอ้ย Petit Julien ที�
ปกป้องเมอืงไวไ้ด ้โดยมเีรื�องเลา่กนัวา่ ในปี ค.ศ. 1695 เมอืงบรัสเซลสไ์ดเ้กดิสงครามใหญ ่มกีารวางระเบดิเพื�อทําลายเมอืง
แหง่นี ระหวา่งที�ชนวนระเบดิกําลังทํางาน ไดม้เีด็กนอ้ยคนหนึ�ง เห็นชนวนระเบดิกําลังลกุไหม ้จงึฉี�เพื�อดับไฟ ทําใหเ้มอืงนี
รอดพน้จากการถกูระเบดิมาได ้แลว้ชม จตัรุสัแกรนดเ์พลส หรอื กรองด ์ปลาซ (Grand Place) เเลนดม์ารค์ที�สําคญั              
ใจกลางบรัสเซลล ์หนึ�งในจัตรัุสที�สวยงามที�สดุในยโุรป รายลอ้มไปดว้ยกลุม่อาคารเกา่แกท่ี�สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมทั งบา
โรค้,โกธคิ และนโีอ-โกธคิ นอกจากนันจัตรัุสแหง่นี ยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกตั งแตปี่ ค.ศ.1983 อกีดว้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพื�อไมร่บกวนเวลาในเที�ยวชมและชอ้ปปิ1 งของทา่น 
นําทา่นเดนิทางสู ่อมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ระยะทางประมาณ 213 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  
2 ชั�วโมง 35 นาท ีเมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์ตั งอยูร่มิฝั�งแมนํ่าอมัสเตลิ (Amstel) อมัสเตอรด์ัมเป็นเมอืงที�มลีักษณะพืนที�
เป็นเกาะมคีคูลองลอ้มรอบ จงึเป็นเมอืงที�ไดรั้บสมญานามวา่ เมอืงแหง่คลอง  
แลว้นําทา่นสู ่จตัรุสัดมั (Dam Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงขนาดใหญ ่เป็นสถานที�ตั งของพระราชวังหลวงเดมิ และ
อนุสาวรยีแ์หง่เสรภีาพ เป็นรปูทรงกรวยสขีาวสงูประมาณ 70 ฟตุ สรา้งขึนในปี ค.ศ. 1956 เพื�อเป็นอนุสรณ์แกผู่ท้ี�เสยีชวีติใน
สงครามโลกครังที� 2 อสิระใหท้า่นเดนิเลน่หรอืชอ้ปปิงสนิคา้บนถนนสาย  ชอ้ปปิงบรเิวณจัตรัุสตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัด
หมาย 
คํ�า  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพื�อไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปปิ1 งของทา่น 
พัก ณ โรงแรม NH Bussum Jan Tabak หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที� 6 
      บสุซุม – หมูบ่า้นกธีูรน์ – ลอ่งเรอื – อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืคลองอมัสเตอรด์มั –  
      โรงงานเจยีระไนเพชร – บสุซุม 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 
นําทา่นเดนิทางสู ่กธีูรน์ (Giethoorn) ระยะทางประมาณ 109 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  
1 ชั�วโมง 13 นาท ี เมอืง Unseen เนเธอรแ์ลนด ์หมูบ่า้นที�ไรถ้นน ตอ้งเรอืในการสญัจรแทนรถ จงึถอืไดว้า่เป็นอกีหนึ�งเมอืงที�
ปลอดมลพษิ และนอกจากการสญัจรทางเรอื หมูบ่า้นแหง่นีมสีะพานไมข้า้ม 
คคูลอง เพื�อใชเ้ป็นทางเดนิตดิตอ่กนัภายในหมูบ่า้นกวา่ 180 สะพานอกีดว้ย     
นําทา่น ลอ่งเรอื ลดัเลาะไปตามคคูลองไปกบับรรยากาศอนัสงบของหมูบ่า้นที�ปราศจากถนนแหง่นี  
ใหท้า่นไดช้มทวิทัศนอ์นังดงามของธรรมชาต ิและบา้นสไตลด์ตัชท์ี�คลาสสกิมเีอกลักษณ์ จนไดรั้บสมญานามวา่ เวนสิแหง่
เนเธอรแ์ลนด ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น (10) 
นําทา่นเดนิทางกลับ อมัสเตอรด์มั แลว้นําทา่น ลอ่งเรอืคลองอมัสเตอรด์มั อนัมชีื�อเสยีง ลดัเลาะไปตามลําคลอง ชม
ความสวยงามของ 2 ฝั�งรมิคลอง ซึ�งทา่นจะไดเ้ห็นบา้นเรอืนแบบชาวดชัตท์ี�สรา้งมาตั งแตค่รสิตศ์ตวรรษที� 17 ที�มเีอกลักษณ์
พเิศษเป็นอาคารทรงแคบ บรเิวณหนา้จั�วจะมไีมย้ื�นออกมาเพื�อใชแ้ขวนรอก สําหรับชกัรอกเฟอรน์เิจอรแ์ละเครื�องใชต้า่ง ๆ 
เขา้ทางหนา้ตา่งแทน และชม โรงงานเจยีระไนเพชร ซึ�งอตุสาหกรรมการเจยีระไนเพชรของเนเธอรแ์ลนดนั์น ไดรั้บการ
ยอมรับวา่  ดทีี�สดุแหง่หนึ�งของโลก ชมขั นตอนการเจยีระไนเพชรตา่งๆ และสามารถที�จะเลอืกซือเพชรเม็ดงามในราคา
โรงงานกลับไดอ้กีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ�า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี (11)  
พัก ณ โรงแรม NH Bussum Jan Tabak หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที� 7 
      บสุซุม – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานส ์สคนัส ์– โรงงานชสีและโรงงานทํารองเทา้ไม ้ 
     ทา่อากาศยานอมัสเตอรด์มัสคปิโฮล – โดฮา  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (12) 
นําทา่นเดนิทางสู ่ซานส ์สคนัส ์(Zaanse Schans) หมูบ่า้นอนุรักษ์กงัหันลมของเนเธอรแ์ลนด ์เป็นหมูบ่า้นที�เกบ็รวบรวม
ประวัตศิาสตรข์องกงัหันลมและบรรยากาศเกา่แกใ่หค้งอยูไ่วไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี 
สมัผัสบรรยากาศแบบชนบทที�สวยงาม บา้นไมส้ไตลด์ตัชท์ี�เป็นเอกลักษณ์ และถา่ยภาพเป็นที�ระลกึกบั 
กงัหันลมที�ถกูอนุรักษ์ไว ้และชมโรงงานชสีและโรงงานทํารองเทา้ไม ้ซึ�งเป็นหนึ�งในของฝากเลื�องชื�อของเนเธอรแ์ลนด ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอมัสเตอรด์มัสคปิโฮล เพื�อเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
16.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยเที�ยวบนิที� QR274 
23.35 น. ถงึทา่อากาศยานโดฮา แวะพักเพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 
01.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยเที�ยวบนิที� QR834 
บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ 
 

วนัที� 8        กรงุเทพฯ 
12.40 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 
หมายเหต ุ:  รายการทอ่งเที�ยวและอาหาร อาจมกีารสลบัหรอืเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ในกรณีที�มเีหตุการณส์ุดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณท์ี�ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ 
ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ}ในการสลบัหรอืเปลี�ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  
ท ั1งนี1 บรษิทัฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั 
*ภาพถา่ยเพื�อการนําเสนอโปรแกรมทวัรเ์ทา่น ั1น* 
 

การเดนิทางในแตล่ะครั งตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่นขึ1นไป 
ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsในการ เลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ} ในการเปลี�ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ข ึ1นราคาของภาษนํี 1ามนัและ/หรอื
ภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง** 

 
ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ (ฝร ั�งเศส) และคา่บรกิาร ทา่นละ 4,000 บาท 

ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น มคัคเุทศกไ์ทย และคนขบัรถ 50 ยโูรตลอดทปิ  
 

กรณุาชําระมดัจําทา่นละ 25,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากที�ทําการจอง  
หากไมชํ่าระภายในวนัที�กาํหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัที�น ั�งตามเงื�อนไข 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงื�อนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจํา  

เพื�อประโยชนข์องทา่นเอง*** 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี1รวม 
• คา่ตั.วเครื�องบนิไป-กลับ ตามเที�ยวบนิที�ระบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน 

ตั.วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดเป็นชั นธรุกจิได ้หากตอ้งการนั�งชั นธรุกจิ ทา่นจะตอ้งจองตั.วเดี�ยว กรณุาเชค็ราคากบัเจา้หนา้ที�อกี
ครั ง 

• คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีนํามนั 
• รถปรับอากาศนําเที�ยวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถที�ชาํนาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตให ้

ขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน)  
• โรงแรมที�พักตามระบหุรอืในระดับเดยีวกนั พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น  

(หมายเหต ุ: ทางบรษัิทจะพยายามเลอืกใชโ้รงแรมที�มเีครื�องปรับอากาศภายในหอ้งพัก แตเ่นื�องจากทวปียโุรปอยูใ่นแถบ
อณุหภมูตํิ�า ในบางเมอืงจะไมม่เีครื�องปรับอากาศใหบ้รกิาร อกีทั งในชว่งฤดหูนาว โรงแรมบางเมอืงจะไมเ่ปิด
เครื�องปรับอากาศ และหากวนัเขา้พักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรห์รอืการประชมุตา่งๆ ทางบรษัิทอาจมกีารปรับเปลี�ยน
โรงแรมหรอืยา้ยเมอืง โดยคํานงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ)  

• คา่อาหารทกุมือ ตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว 
• คา่เขา้ชมสถานที� ตามระบใุนรายการ 
• หัวหนา้ทัวรจ์ากประเทศไทย คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบุตัเิหต ุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 2,000,000 บาท เงื�อนไขตามกรมธรรม ์

 
อตัราคา่บรกิารนี1ไมร่วม 

• คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
• คา่ภาษีนํามนัที�ทางสายการบนิแจง้เปลี�ยนแปลงกะทันหนั 
• คา่ระวางกระเป๋านําหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด (โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครื�อง นําหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก.) 
• คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที�พัก (ทางบรษัิทฯไมไ่ดจั้ดใหแ้กท่า่น เนื�องจากป้องกนัการสญูหายจาก

มจิฉาชพีที�แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมที�พัก และเพื�อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักสําหรับทกุทา่น) 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการทอ่งเที�ยว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
• คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3%  
• คา่ธรรมเนยีมวซีา่สาธารรฐัฝร ั�งเศสหรอืกลุม่เชงเกน้วซีา่และคา่บรกิาร ทางสถานทตูไมค่นืใหท้า่นไม่

วา่ทา่นจะผา่นการพจิารณาหรอืไมก็่ตาม (โดยประมาณ 3,800  บาท) 
• คา่ธรรมเนยีมทปิ คนขบัรถ ไกดท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 50 ยโูร ตลอดทรปิ 

 
เงื�อนไขการชําระเงนิ 

• ชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 25,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน พรอ้มสง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 
Passport  มายงับรษัิทฯ 

• ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 
เงื�อนไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  45 วันขึนไป คนืคา่ใชจ้า่ยทั งหมด (ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลที�
ตอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปที�มกีารการันตคีา่มดัจําที�พักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ 
หรอืตา่งประเทศ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 44 - 35 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsในการยดึมดัจําเต็มจํานวน 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 34 - 31 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย  80 % ของราคาทัวร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ั งหมด 
• กรณีกรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจํา

ที�นั�งกบัทางสายการบนิ และโรงแรมที�พักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsไมค่นืคา่มดัจํา หรอื คา่ทวัรท์ั งหมด ไม่
วา่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

• เมื�อออกตั.วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ั�วได ้ เนื�องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsที�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
• ในกรณีที�สายการบนิประกาศปรับขึนภาษีนํามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsในการเรยีกเกบ็คา่ภาษีนํามนัเพิ�มตาม

ความเป็นจรงิ 
• ตั.วเครื�องบนิที�ออกเป็นกรุ๊ป ไมส่ามารถเลื�อนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsที�จะเปลี�ยนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเที�ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ที�อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั งสนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เที�ยวบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนื�องมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

• กรณีที�สถานที�ทอ่งเที�ยวใดๆ ที�ไมส่ามารถเขา้ชมได ้เนื�องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที�อยูเ่หนอื
การควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั งสิน 

• เนื�องจากรายการทัวรน์ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิsการใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

• กรณีที�ทา่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีาเงนิ) เดนิทางเพื�อการทอ่งเที�ยวกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsไมค่นืคา่ทวัรแ์ละไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั งสิน 

• กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองตั.วเครื�องบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึ�งอยา่งใดที�
ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิฯ ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยที�
นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทาง หรอืทา่นเดนิทางมาเชค็อนิไมท่ัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิsในการคนืคา่
ทัวรใ์หแ้กท่า่น 

• เมื�อทา่นไดช้าํระเงนิมดัจําหรอืทั งหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆของบรษัิทฯ ที�ไดร้ะบไุวโ้ดยทั งหมด 

 
หมายเหต ุเก ี�ยวกบัการยื�นวซีา่แชงเกน้ 

• ทางบรษัิทฯ จะทําการยื�นวซีา่ของทา่นตอ่เมื�อในคณะมผีูสํ้ารองที�นั�งครบเต็มจํานวนและไดรั้บการตอบรับจากทาง
สถานทตูฯ ในเรื�องเวลานัดหมาย เนื�องจากบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆ ที�ออกเป็นกรุ๊ปในการยื�นวซีา่ อาท ิ                     
ตั.วเครี�องบนิ, หอ้งพักที�ไดรั้บการยนืยนัมาจากทางยโุรป, ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะ  
ครบจํานวนกอ่นจงึจะสามารถยื�นวซีา่ใหก้บัทา่นได ้

• หากในชว่งที�ทา่นเดนิทาง วนัและเวลาในการยื�นวซีา่กรุ๊ปเต็มหรอืไมม่คีวิกรุ๊ป ทางบรษัิทฯตอ้งขอสงวนสทิธิsใน
การยื�นวซีา่เดี�ยว ซึ�งทางทา่นจะตอ้งเดนิทางมายื�นวซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทตูฯ 
โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยดแูล และอํานวยความสะดวก  

• เอกสารตา่งๆ ที�ใชใ้นการยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวทวปียโุรป ทางสถานทตูฯ เป็นผูก้าํหนดออกมา  

      มใิชบ่รษิทัทวัร ์ทา่นที�มคีวามประสงคย์ื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวทวปียโุรป กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง     
      และครบถว้นตามที�สถานทตูฯตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษิทัทวัรฯ์ เป็น   
      เพยีงตวักลางและอํานวยความสะดวกในการยื�นวซีา่เทา่น ั1น มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซีา่ใหก้บัทา่น 
• กรณีวซีา่ที�ทา่นยื�นไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�
เกดิข ึ1นจรงิ ดงัตอ่ไปนี1 
-    คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซีา่และคา่ดําเนนิการ ทางสถานทตูฯ จะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทั งสินแมว้า่จะผา่นหรอื 
     ไมผ่า่นการพจิารณากต็าม 
-    คา่มดัจําตั.วเครื�องบนิ หรอืตั.วเครื�องบนิที�ออกตั.วเรยีบรอ้ยแลว้ ไมส่ามารถคนืได ้
-    คา่หอ้งพักในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะโดนเก็บ 
     คา่มดัจําหอ้งพัก หรอืทางโรงแรมอาจตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบภายหลัง 

• หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิsในการยดึคา่ใชจ้า่ยทั งหมด 
100 % 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เอกสารยื�นขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ั�งเศส) 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิ1วมอื ณ สถานทตู  
ตามวนัและเวลาที�นดัหมาย ** 

(ระยะเวลาที�ผลวซีา่ออก ประมาณ 15 วนัทาํการ) 
กรณุาเตรยีมเอกสารดงัตอ่ไปนี1 และสง่ใหท้างบรษิทัฯ ตามวนัเวลาที�นดัหมายเก็บเอกสาร 

 
1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั (Passport) เลม่จรงิ และสําเนาถา่ยเอกสาร 2 ใบ ที�ยงัไมห่มดอาย ุและมอีายไุม่

ตํ�ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันเดนิทาง หากหมดอาย ุกรณุาทําเลม่ใหมก่อ่นนําสง่ มจํีานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ 
และตอ้งมหีนา้วา่งเหลอือยา่งนอ้ย 2 หนา้ตดิตอ่กนั เพื�อตดิวซีา่  

** หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ที�เคยไดรั้บวซีา่จาก ประเทศในกลุม่เชงเกน้ ภายใน 3 ปี (ถา้ม)ี หรอืเคยไดรั้บจากประเทศ
องักฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมรกิา (ถา้ม)ี ** 
 

2. รปูถา่ยส ี2 ใบ หนา้ตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พืนหลังสขีาว ไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่
สายตา แวน่กนัแดด คอนเทคเลนส ์หา้มมเีครื�องประดับ เห็นใบหแูละคิวทั ง 2 ขา้งชดัเจน และตอ้งเป็นรปูที�ถา่ยจาก
รา้นถา่ยรปูเทา่นัน (หากรปูถา่ยของทา่นไมไ่ดม้าตรฐานตามสถาณทตูกําหนด ทา่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการถา่ยรปู
ใหมอ่กีครั ง ณ วันมายื�นเวลา) 

 
3. หนงัสอืรบัรองการทาํงาน 

3.1 กรณีลกูจา้งหรอืพนกังาน  
หนงัสอืรบัรองการทาํงาน (ฉบบัจรงิ) ที�ออกโดยหน่วยงานหรอืบรษัิทตน้สงักดัของผูส้มคัร (ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วัน
เริ�มทํางานและชว่งเวลาที�อนุมตัใิหล้าหยดุเพื�อเดนิทางไปทอ่งเที�ยวยโุรป (ระบชุื�อประเทศทั งหมดที�ทา่นเดนิทาง) หลังจาก
นันจะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนดในวันที�เทา่ไร ่โดยชื�อลกูคา้ที�ระบใุนหนังสอืรับรองการงาน ตอ้งสะกดชื�อ-สกลุ
ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคํุาวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ื�อแตล่ะ
สถานทตู ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนั มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยื�นวซีา่เทา่น ั1น 
พรอ้มลายเซ็น ระบชุื�อ ตาํแหนง่ของผูอ้อกหนงัสอืและประทบัตราบรษิทั 

3.2 กรณีเจา้ของกจิการ 
หลกัฐานการเป็นเจา้ของกจิการ เชน่ สําเนาใบทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทหรอืจดทะเบยีนนติิ
บคุคล ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ (ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 90 วัน หากมากกวา่ 90 วันไปแลว้ ตอ้งคัดลอกใหมเ่ทา่นัน) 
เป็นสําเนาภาษาไทย และแปลภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 
หนังสอืรับรองจากสถาบนัที�กําลังศกึษาอยู ่(มอีายไุมเ่กนิ 30 วัน)  
ฉบบัจรงิ ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษเทา่น ั1น (สถานทตูไมรั่บเอกสารที�เป็นบตัรนักเรยีน) 

3.4 ผูเ้กษยีณอายงุาน 
หนังสอืยนืยนัการเกษียณอายกุารทํางาน ซึ�งเขยีนโดยตวัผูส้มคัรหรอืออกโดยบรษัิทนายจา้งลา่สดุ ระบวุันที�เกษียณ ชื�อและ
ที�อยูข่องนายจา้ง ระยะเวลาของการจา้งงานและเงนิเดอืนลา่สดุ และ 
สําเนาหนงัสอืยนืยนัการเกษยีณอายกุารทํางาน และฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
 

4. หลกัฐานทางการเงนิที�พยีงพอสําหรบัคา่ใชจ้า่ยตลอดชว่งเวลาเดนิทาง 
4.1 สําเนาสมดุบญัชทีี�มกีารเดนิบญัชแีละ Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน ควรมจํีานวนเงนิในบญัชี

ไมน่อ้ยกวา่หกหลกั เพื�อแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอที�จะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยตลอดในการ
เดนิทางและสามารถที�จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมื�อกลบัสูภ่มูลํิาเนา และมรีายการเดนิบญัชลีา่สดุไม่
เกนิ 7 วันนับจากวันยื�นวซีา่ เป็นบญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ั1น สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั
หรอืบญัชฝีากประจํา รวมถงึบญัชสีหกรณ์ 

4.2 หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบบัจรงิที�ออกโดยธนาคาร ในการออก
จดหมายรับรองกรณุาระบคํุาวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ื�อแตล่ะสถานทตู สะกดชื�อให ้
ตรงกบัพาสปอรต์และหมายเลขบญัชตีอ้งเป็นเลม่เดยีวกบัที�ทา่นจะใชย้ื�นวซีา่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 กรณีมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsorship) 
ตอ้งเป็น บดิา มารดา คูส่มรส พี�นอ้งสายเลอืดเดยีวกนัเทา่นัน  

- ตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ย (Sponsor letter ) เป็นภาษาองักฤษของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย  
พรอ้มเซน็รับรอง 

- เอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธก์บัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนาทะเบยีนบา้น, สํานาทะเบยีนสมรส และ
สําเนาใบเกดิ (สตูบิตัร) เป็นตน้ ทั งผูย้ ื�นวซีา่เองและผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษท ั1งหมด 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank certificate) ฉบบัจรงิ ระบชุื�อเจา้ของบญัช ี(ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย) และ
ตอ้งระบชุื�อผูถ้กูรับรองหรอืผูส้มคัรยื�นวซีา่ดว้ย มอีายไุมเ่กนิ 30 วัน นับจากวันที�ยื�นวซีา่ (สะกดชื�อ-
นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

- Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูย้ื�นวซีา่ 
- กรณีที�บรษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทั งหมด ทางบรษัิทฯ 

จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ�งฉบบัเพื�อแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาทํางานของทา่น 
โดยระบรุายชื�อผูเ้ดนิทางและเหตผุลที�จัดการเดนิทางนีในจดหมายดว้ย 

 
5. กรณีที�ผูส้มคัรอายตุํ�ากวา่ 20 ปี 

5.1 สําเนาสตูบิตัร/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรวซีา่ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 
5.2 ถา้เดนิทางไปกบัพอ่หรอืแมห่รอืทา่นใดทา่นหนึ�ง หรอืกบับคุคลที�สาม 

หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอําเภอ/เขต ตวัจรงิเทา่นัน ระบวุา่อนุญาตใหด้นิทางไปตา่งประเทศกบัใคร
และระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกนั พรอ้มแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ 

5.3 สําเนาใบทะเบยีนการหยา่หรอืใบปกครองบตุรกรณีบดิามารดาเกดิการหยา่รา่ง พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษ 

5.4 ใบมรณะบตัรกรณีบดิา มารดาทา่นหนึ�งทา่นใดเสยีชวีติ 
 

6. สําเนาทะเบยีนบา้น หรอืสําเนาบตัรประชาชน (ไมต่อ้งแปลภาษาองักฤษ) 
 

7. เอกสารสว่นตวักรณีมกีารเปลี�ยนชื�อ (ชื�อในหนงัสอืเดนิทางไมต่รงกบัเอกสารอื�นๆ) (แปลเป็นภาษาองักฤษ
ท ั1งหมด) 

- สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ – นามสกลุ  
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- สําเนาบตัรประชาชน  
- สําเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
- สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี  
- สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ถา้ม)ี  

 
หมายเหต:ุ 

- ผูส้มคัรทกุทา่นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ื�นคํารอ้งขอวซีา่ฯ เพื�อสแกนลายนิวมอื 
- ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตูฯ โดยประมาณ 15 วันทําการ 
- หลังจากที�ผูส้มคัรไดทํ้าการยื�นขอวซีา่กบัทางศนูยย์ื�นคํารอ้งขอวซีา่แลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตให ้

ผูส้มคัรทําการดงึเลม่หนังสอืเดนิทางคนืจากสถานทตูฯ ในขณะทําการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม 
ดังนันหากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่เพื�อเดนิทาง กรณุาแจง้บรษัิททัวรก์อ่น 

- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการ
ขอยื�นคํารอ้งใหมก่็ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครั ง  

- กรณีที�ทา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิsในการแจง้สถานทตู
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

- หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์
ตามวันนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ และหากสถานทตูฯ ขอเอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษัิทฯ ขอ
รบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหแ้กท่างสถานทตูฯ 

 

** ทางบรษิทัฯ มบีรกิารรบัแปลเอกสารภาษาองักฤษ เร ิ�มตน้ใบละ 500 บาท ** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการบรกิาร
อาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั1น* 

ใบกรอกขอ้มลูคาํรอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 
*กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ั1งหมดของทา่น เจา้หนา้ที�จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ 

การรอ้งขอวซีา่ใหท้า่น* 
 

 
1. ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. เลขที�พาสปอต............................................................................................................................. 

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

 
สถานที�เกดิ ………………………………………………………………………. 
 

5. เพศ          ชาย          หญงิ 
 

6. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)           หยา่  
 
            หมา้ย            แยกกนัอยู ่
 

7. ที�อยูปั่จจบุนั (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................. 
 
...................................................................................................................................................... 
 
เบอรโ์ทรศพัทท์ี�ตดิตอ่สะดวก.............................................อเีมล.์...........................................................  
 

8. อาชพีปัจจบุนั (กรณุาระบอุาชพี) หากเป็นแมบ่า้น / หรอืเกษียณ กรณุาระบดุว้ย 
 
..........................................................................ตําแหน่ง……………………………………………………………… 
 

9. ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา / ธรุกจิ / รา้นคา้ 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. ที�อยูท่ี�ทํางาน / สถานศกึษา / ที�ตั งรา้นคา้………………………………………………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………................................................. 
  

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

12. ชื�อ-นามสกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

13. ชื�อ-นามสกลุบดิา ………………………………………………………………………………………................................... 
 

14. ชื�อ-นามสกลุมารดา …………………………………………………………………………………................................. 
 

15. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ที�เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา (ถา้ม)ี 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดระบปุระเทศ………………………........................ วันหมดอายวุซีา่ (หากจําได)้ ........................................ 
 

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยวและพํานักของผูร้อ้งขอวซีา่ 
 
ตัวผูร้อ้งขอวซีา่เอง    มผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ 
 
กรณุาระบชุื�อ……………………………………………………………………… ความสมัพันธ…์………………………............... 
 

 

 


