
 
บินด้วยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS(EY): ขึ้นเคร่ืองสนามบินสุวรรณภมิู (BKK) 

EY407 BKK(สุวรรณภมิู)–AUH(อาบูดาบี) 19.30 – 23.10 

EY031 AUH(อาบูดาบี)–CDG(ปารีส) 02.15 – 07.45 

EY088 MXP(มิลาน)–AUH(อาบูดาบี) 09.25 – 19.45 

EY402 AUH(อาบูดาบี)–BKK(สุวรรณภมิู) 22.35–08.05 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนักไม่เกิน 30  ก.ก. (ไม่เกิน 1ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

**เวลาบินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเลก็น้อยข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 



 

มาตรการความปลอดภยัยุคโควดิ-19 
** หวัหน้าทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉีดวคัซนีครบแลว้ก่อนรบักรุ๊ป 14 วนั 

** รบัจองเฉพาะลูกคา้ทีฉี่ดวคัซนีครบแลว้ 14 วนัก่อนเดนิทาง 

** รบัแค่กรุ๊ปละ 20 ท่านเท่านัน้  

** ใชร้ถบสัคนัใหญ่ 44 ทีนั่ง่ นัง่สบาย ปลอดภยัเบาะเวน้เบาะ และทําความสะอาดและฆ่าเชือ้โรคทุกวนั 

** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  

** บนิเขา้ฝรัง่เศส รบัวคัซนีทุกชนิดครบ 2 เขม็แลว้ ถา้วคัซนีจนี 2 เขม็ตอ้งบูสดว้ย mRna เขม็สามเท่านัน้ ** 

 

DAY 1  กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู)– อาบูดาบี(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

16.30  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอนิ สายการบิน 

ETIHAD AIRWAYSโดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ

เชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

19.30 ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติ  กรุงอาบูดาบี  ประเทศUAEโดยสายการบิน ETIHAD 

AIRWAYS เทีย่วบนิทีE่Y407** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ **  

23.10  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอาบูดาบี ประเทศUAE(เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง) 

 

DAY 2 อาบูดาบี– ปารีส(ฝรัง่เศส)–มหาวิหารซาเคร-เกอร ์- ประตูชยันโปเลยีน – ชองเอลิเซ่ –หอ

ไอเฟล– ล่องเรือบาโตมุข     (–/L/D) 

02.15 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศสโดยสายการบิน โดยสายการบิน ETIHAD 

AIRWAYS เทีย่วบนิทีE่Y031** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ ** 

07.45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานกรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศสหลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดนิทาง และ

ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ  

 นําท่านเดนิทางสู่ มหานครปารีส (PARIS) เมอืงหลวงของประเทศฝรัง่เศส เมอืงทีม่มีนต์เสน่หอ์นัเหลอืล้น 

ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยอืนมากที่สุด ปัจจุบนักรุงปารสีเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง

ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ล้ําสมยัแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธพิลของการเมอืง การศกึษา บนัเทงิ 

สื่อ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหก้รุงปารสีเป็นหนึ่งในเมอืงทีส่าํคญัทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก 

 นําท่านเดินทางสู่ มหาวิหารซาเคร-เกอร์ (Sacre Coeur) หรือ บาซิลิก้าสถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็น 

“หวัใจอนัศกัดิส์ทิธิข์องปารสี” จุดท่องเทีย่วยอดฮติ ทางตอนเหนือ ตัง้อยู่บนยอดเนินเขามงมารตร ์(La butte 

Montmartre) สงูจากระดบัน้ําทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดยีวในกรุงปารสี จุดชมววิแสนวเิศษณ์ คุณจะไดเ้หน็

ววิมุมสูงที่สุดอนัดบัสองรองจากหอไอเฟล แต่มคีวามโดดเด่นสําคญัคอืคุณจะได้เหน็หอไอเฟลตัง้อยู่กลาง

เมอืงถา้มองจากจุดนี้ เป็นววิแสนโรแมนตกิจบัใจ ทัง้กลางวนัและกลางคนื 



 มหาวหิาร Sacré-Coeur หรอื มหาวหิารพระหฤทยัแห่ง Montmartre เป็นวหิารในครสิตจกัรโรมนัคาทอลกิ 

ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี (Paul Abadie)สถาปนิกที่ถูกคัดเลือกจากสถาปนิกทัง้หมด 77 รายเริ่ม

ก่อสรา้งปี ค.ศ. 1875 และเสรจ็สิน้ลงในปี ค.ศ.1914 ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งเกอืบ 40 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง                บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูหอยเอสคาโก้ 

 นําชมมหานครปารสี ผ่านลานประวติัศาสตร ์จตัุรสัคองคอรด์ (PLACE DE LA CONCORDE) ทีพ่ระเจ้า

หลุยส์ที ่16 และพระนางมารอีงัตวัเนต ถูกตดัสนิประหารชวีติโดยกิโยตินในสมยัปฏวิตัิฝรัง่เศส แลว้ผ่านเขา้

สู่ถนนสายโรแมนตกิ ชองป์เอลิเซ่ (CHAMPS ELYSEES)ซึง่ทอดยาวจากจตัุรสัคองคอร์ดตรงสู่ประตูชยัน

โปเรยีน นําชมและถ่ายรูปคู่กบั  ประตูชัยนโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE)สญัลักษณ์แห่งชยัชนะของ

จกัรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซ์ในปี1805 โดยเริม่สรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสรจ็ในปี ค.ศ.

1836  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกบักบั หอไอเฟล (TOUR EIFFEL)สญัลกัษณ์ที่โดดเด่นสงูตระหง่านคู่นครปารสี 

ดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟุต ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจตัุรสัทรอคคาเดโร่ 



คํา่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

นําทา่น ล่องเรือบาโตมุช (BATEAUX MOUCHES RIVER CRUISE)ไปตามแม่น้ําแซนทีไ่หลผ่านใจกลาง

กรุงปารสีชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝัง่แมน้ํ่าเป็นอกี

หนึ่งประสบการณ์ทีน่่าประทบัใจ 

พกัท่ี  MERCURE PARIS LE BOURGET, CDG PARISระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

DAY 3 La Vallee Village Outlet – ดิจอง     (B/–/D) 

เช้า             บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสู่ CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGEเพื่อช๊อปป้ิงที่ เอาท์เลตขนาดใหญ่ที่มสีนิค้าแบ

รนด์เนมให้เลอืกมากมายอาท ิเช่น Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, 

Givenchy,Jimmy Choo, Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, 

Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่าน

เลอืกซื้อสนิคา้ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง                อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองดิจอง  ประเทศฝรัง่เศส(ระยะทาง 315 กม. ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชม.)

อดตีเมอืงหลวงแห่งแควน้เบอรก์นัดผ่ีานทุ่งราบอนักวา้งใหญ่แหล่งผลติมสัตาร์ดชื่อดงัอีกทัง้ยงัมชีื่อเสยีงใน

การผลติไวน์ชัน้เลศิอีกด้วย เที่ยวชมอาคารบ้านเรอืนสมยัเรอเนสซองส์ โบสถ์และวหิารเก่าแก่ในสมยัยุค

กลางซึง่มจีุดเด่น คอืการมงุหลงัคาดว้ยกระเบื้องสแีดงสดจดัเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

คํา่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

พกัท่ี  IBIS STYLE HOTEL , DIJON  ระดบั 3ดาวหรือเทียบเท่าหรือเทียบเท่า 

 

DAY 4 ลูเซิรน์ – สิงโตแกะสลกั –สะพานไม้ชาเปล   (B/L/–) 
เช้า                  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE)(ระยะทาง 350 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชม.)  เมือง

ท่องเทีย่วยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

จากนัน้พาท่านชมสิงโตหินแกะสลกั (DYING LION OF LUCERNE)ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อ

เป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอย่างกล้าหาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิตัิในฝรัง่เศสเมื่อปี ค.ศ.1792 

ชม(CHAPEL BRIDGE)ซึ่งมคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น้ํารอยส ์(Reuss River)อนังดงามซึ่ง

เป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของเมอืง ลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มหีลงัคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 

1333 โดยใต้หลงัคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวตัิศาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ให้ท่านได้

อสิระเลอืกซื้อสนิคา้ของสวสิ เช่น ชอ็คโกแลต, เครื่องหนัง, มดีพบั, นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทเิช่นRolex, Omega, 

Tag Heuer เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่  อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว   

พกัท่ี  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL , LUCERNE  ระดบั 3ดาวหรือเทียบเท่าหรือเทียบเท่า 

 

 



 

DAY 5 กระเช้าโรแตร ์– ยอดเขาทิตลิส - FOX TOWN OUTLET– โคโม ่  (B/L/D) 

เช้า                  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศารอบตัวเอง กระเช้าไฟฟ้าโรแตร ์

(ROTAIR)ทีม่อียู่เพยีงสองแห่งในโลก ชมทศันียภาพอนัตระการตาไดร้อบทศิทางตามเสน้ทางขึน้สู่ยอดเขา

ทิตลิส (TITLIS)เข้าชมถํา้น้ําแขง็ (GLACIER GROTTO)ที่ไม่เคยละลายมคีวามยาวถึง 130 เมตร และมี

ความลึกสูงสุดถึง15 เมตร  บันทึกภาพภายในถ้ําน้ําแข็งท่ามกลางอุณหภูมิ1-2 องศา เชิญเพลิดเพลิน

สนุกสนานกบัการเล่นหมิะบนลานสกี  สุดแสนประทบัใจเป็นอย่างยิง่  ชมทวิทศัน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปก

คลุมไปดว้ยหมิะอนัขาวโพลนสรา้งความงดงามใหก้บัขุนเขาเป็นอนัมาก  

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง ห้องอาหารบนเขาวิว PANORAMA 

นําท่านเดนิทางสู่ FOX TOWN OUTLET(ระยะทาง 180 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชม.) เป็นหา้ง Outlet ทีค่รบ

ครนัมากทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนด ์มมีากกว่า 250 แบรนด ์และตัง้อยู่ใกลก้บั 2 ประเทศคอืทัง้สวติเซอรแ์ลนด์

และอิตาล ีโดยไม่ต้องห่วงเลยว่าจะใช้เงนิสกุลไหนในการจ่าย เพราะสามารถใช้ได้ทัง้เงนิสวสิและยูโร ส่วน

เรื่องร้านแบรนด์เนมนั ้นครบครัน แล้วพื้นที่ตัง้ของ Fox Town FactoryStores อยู่ ในเขตพื้นที่ของ

สวติเซอรแ์ลนด ์แต่การเดนิทางไปจากเมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีจะใกลแ้ละสะดวกกว่าไปจากเมอืงใหญข่อง

สวิตเซอร์แลนด์ ที่นี่ มีให้ เลือกช้อปมากมายหลายร้าน เช่น YSL, Furla,Ferrari, Gucci, Salvatorre 

Ferragamo ฯลฯ  

  จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโคโม่ (COMO) ซึง่เป็นเมอืงศูนยก์ลางอุตสาหกรรมผา้ไหมของอติาลทีีม่ ี

ชื่อเสยีง และมทีะเลสาบโคโม่ (Lago di Como) ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีสุ่ดของอติาล ี



คํา่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

พกัท่ี  JUST FIERA HOTEL , LOMAZZOระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

DAY 6  ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ - แกลเลอรี วิคเตอร ์เอม็มานูเอล – มิลาน Duomo (B/L/–) 

เช้า                   บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นล่องเรอื รอบทะเลสาบโคโม่ทีล่อ้มรอบดว้ยภูเขาสงูทีย่งัมป่ีาไมเ้ขยีวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝัง่เป็น 

ช่องเขาแคบ และหน้าผาทีส่วยงาม ทางเหนือของทะเลสาบ คอืเทอืกเขาแอลป์ยาวเหยยีดสุดสายตาเป็น 

 กําแพงธรรมชาตทิีส่รา้งฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดนิแดนบรเิวณนี้ เทอืกเขาแอลป์นัน้มหีมิะปกคลุม 

อยู่ตลอดปี จงึทําใหส้ามารถเล่นสกหีมิะไดต้ลอดเวลา นี่คอืจุดดงึดูดใหผู้ค้นจากทัว่โลกหลัง่ไหลมาท่องเทีย่ว 

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

จากนัน้เดนิทางสู่ตวั เมืองมิลาน (MILAN)(ระยะทาง 60 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เมอืงทีเ่รยีก 

 ไดว่้า เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก  

นําท่านสู่แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (GALLERIA VITTORIO EMANUELE II)ที่นับว่าเป็นชอปปิง

มอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมลิาน อนุสาวรยี์ ของกษัตริย์วคิเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้

รเิริม่การรวมชาตหิวัเมอืงต่างๆในอิตาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชื่อดงัในยุคเรเนซองสอ์ีก 1 ท่าน คอื ลโิอ

นารโ์ด ดารว์นิซี ่ทีอ่ยู่ในบรเิวณดา้นหน้าของโรงละครสกาล่า  

นําท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (DUOMODI MILANO)ที่สร้างด้วยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ที่

ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการดูโอโมแห่งมิลาน สร้างด้วย

สถาปัตยกรรมแบบโกธกิทีอ่ลงัการมากอนัแสดงถึง ความเชื่อศรทัธาในครสิต์ศาสนา และความยิง่ใหญ่ของ

พระศาสนจกัร ในการเผยแผ่ความเชื่อครสิตชน ในเขตลอมบาเดยี ทางภาคเหนือของประเทศอติาล ีถอืเป็น

อาสนวหิารแม่ของอคัรสงัฆมณฑลมลิาน ซึง่เป็นอคัรสงัฆมณฑลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 



 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่  อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

พกัท่ี  BEST WESTERN GOLDENMILE HOTEL, MILANระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

DAY 7            สนามบินมิลาน – อาบูดาบี        (B/–/–) 

เช้า                  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.00  นําท่านเดนิทางสูท่่าอากาศยานนานาชาติ กรงุมิลาน  ประเทศอิตาลเีพื่อใหท้่านไดท้ํา Tax Refund  

  และเตรยีมการเชค็อนิเดนิทางกลบั 

09.25 ออก เดินท างสู่  ท่ าอ าก าศ ย าน น าน าช าติ  ก รุงอ าบู ด าบี  ป ร ะ เท ศ  UAE โด ยสายการบิน 

ETIHADAIRWAYS เทีย่วบนิทีE่Y088** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

19.45  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอาบูดาบี ประเทศ UAE (เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง) 

22.35            ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทยโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 

เทีย่วบนิทีE่Y402** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

 

DAY 8  กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู)(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

08.05  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ)  

กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลท์บิน 

ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  

เดก็มีเตียง 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

อตัรา 

ท่านละ 

04 – 11 ตุลาคม 65 
EY407/031 BKK-AUH-CDG 

EY088/402 MXP-AUH-BKK 
56,999 56,999 54,999 9,000 

28 ตค. –04 พย. 65  
EY407/031 BKK-AUH-CDG 

EY088/402 MXP-AUH-BKK 
56,999 56,999 54,999 9,000 

18–25 พฤศจิกายน 65 
EY407/031 BKK-AUH-CDG 

EY088/402 MXP-AUH-BKK 
56,999 56,999 54,999 9,000 

04–11 ธนัวาคม 65  
EY407/031 BKK-AUH-CDG 

EY088/402 MXP-AUH-BKK 
60,999 60,999 68,999 9,000 

26 ธค. –02 มค. 65 
EY407/031 BKK-AUH-CDG 

EY088/402 MXP-AUH-BKK 
67,999 67,999 65,999 10,000 

27 ธค. –03 มค. 65 
EY407/031 BKK-AUH-CDG 

EY088/402 MXP-AUH-BKK 
67,999 67,999 65,999 10,000 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 70ยูโร(EURO) ต่อ 

ทริปต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant)ทัง้น้ีท่าน

สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท** (ไมม่ีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS)รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิ และค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 

เทีย่วหนึ่ง  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 



- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้ง

เครื่องบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.(ไม่จํากดัจาํนวน

ชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- ค่ามคัคุเทศก์ทีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบี้ยประกนัอุบตัิเหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

- ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 70EURO ต่อ ทริปต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT)ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ททีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

- ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

- ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- ค่าวซี่าเชงเกน้แบบท่องเทีย่ว + ค่าบรกิารยื่นวซี่า (5,500 บาท) 

 

 

 

 



เงื่อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มดัจําท่านละ 30,000 บาทและตัดที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาชําระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัิทนัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะตอ้งเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจําเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มคีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามลําดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

- ชาํระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 30 วนัก่อนเดินทาง 

- กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัข้ึนไปคนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนัคืนเงิน 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจําตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ้่ายจําเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีชํ่าระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูตปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายห้ามเขา้

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจ้าหน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

สาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

 

 



เงื่อนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึ้นตํ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต่ํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิ่งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้  

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟล์ทบนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลงัจากชําระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิัทเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราสําหรบับัตรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชําระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  



- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจ้ง เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใช้ความระมดัระวงัในการเดนิเป็นอยา่งสูง หรอื ใช้รองเท้าที่สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษิัท

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิัท

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่่าส่วนใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืงมสีิทธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึ้นจรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20วนั ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นัง่บนเครื่องบิน เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบิน ขอ

สงวนสิทธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  



- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกัเนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple)จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 

- บรษิัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เมื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

1. ห

นั ง

สื อ

เดินทางเล่มปัจจบุนัฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และมหีน้าว่าง 

ไมต่ํ่ากว่า 2 หน้า 

2. รปูถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.  

จํานวน 2 รูป ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาวเท่านัน้ 

ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อ

สามารถเหน็ใบหน้า ถงึ 70-80% ของภาพ และเพื่อความชดัเจน 

3. หลกัฐานการทาํงาน/การเรียน 

• กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการบรษิทั / รา้นคา้:  

 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรัง่เศส) 



หนังสือรบัรองบรษิัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรบัรอง (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียน

พาณิชยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

• กรณีพนักงานบรษิทั: จดหมายรบัรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตําแหน่ง วนัเริม่งาน เงนิเดอืน 

จดหมายรบัรองการทํางานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERNแทนการระบุชื่อประเทศ 

จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรอืบรษิทัฯ ที่มหีวัจดหมาย ตราประทบั (ถ้าม)ี ที่อยู่ และเบอร์

ตดิต่ออย่างชดัเจน 

• กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ: หนังสอืรบัรองการทํางานจากหน่วยงาน  

• กรณีเกษียณอายุราชการ: สําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ หรอื จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกบัการ

เกษยีณอายุ 

• กรณีประกอบธุรกจิไม่จดทะเบยีน:จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกบัหน้าทีก่ารงาน 

• กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา:จดหมายรบัรองการเรยีน ภาษาองักฤษ 

 

(จดหมายรบัรองการทํางาน / การเรยีน ต้องมอีายุไม่เกนิ 30 วนั นับจากวนัยื่นวซ่ีา จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน้และตอ้งสะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 

 

4. หลกัฐานการเงินสถานทูตรบัพจิารณาสมุดบญัชีประเภทออมทรพัย ์เท่านัน้   

• หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน(BANK CERTIFICATE)ฉบบัจริงระบุชื่อเจ้าของบญัชีให้

ครบถว้น(สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กต้องตามหน้าพาสปอรต์)มีอายุไม่เกิน30 วนันับจากวนัทีย่ื่นวี

ซ่า 

• หลกัฐานทางการเงิน(BANK STATEMENT)ยอ้นหลงั 3 เดอืนอพัเดทเป็นวนัทีล่่าสุดไม่

เกนิ 30 วนั นับจากวนัทีนั่ดยืน่วซ่ีา 

สําเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลงั 3 เดือนอพัเดทเป็นวนัทีล่่าสุดไม่เกิน 30 วนั สามารถใช้แทน 

BANK STATEMENT ได้ในกรณีที่สมุดบญัชดีงักล่าวมีการเคลื่อนไหวบญัชีอย่างต่อเน่ืองไม่มี

การกระโดดขา้มเดอืน และในทุกหน้าที่มรีายการเดนิบญัชขีองผู้สมคัร ตอ้งมกีารระบุหมายเลข

สมุดหรอืหมายเลขบญัช ีหากไม่มไีมส่ามารถใชย้ื่นได ้

***หลกัฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านัน้*** 

5. สาํเนาสลปิ เงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน (ถา้ม)ี 

6. สาํเนาทะเบยีนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน 

7. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบยีนหย่า(ถา้ม)ี 

8. สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ - เปลีย่นนามสกุล (ถา้ม)ี 



9. สาํเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต่ํากว่า 20 ปีบรบิูรณ์) 

 

เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเป็นเดก็อายุตํา่กว่า 18 ปีและไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา 

• เดก็เดินทางกบับุคคลอ่ืนบดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่า

การเขตหรอือําเภอเท่านัน้ และใหร้ะบุว่า ยนิยอมให้เดก็เดนิทางกบัใคร มคีวามสมัพนัธ์อย่างไร

กบัเดก็ 

• เด็กเดินทางกบับิดามารดาต้องทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ

อําเภอเท่านัน้ และใหร้ะบุว่า มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา (ระบุชื่อบดิา)  

• เด็กเดินทางกบัมารดาบิดาต้องทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรอื

อําเภอเท่านัน้ และใหร้ะบุว่า บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

 

กรณีรบัรองการเงินให้บุคคลในครอบครวั (เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านัน้ บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง,สามี

ภรรยา) ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดงัน้ี 

• หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิระบุช่ือเจ้าของบญัชี(ผู้

รบัรอง) และต้องระบุช่ือผู้ถกูรบัรองด้วยมอีายุไม่เกนิ 30 วนั นับจากวนัทีย่ื่นวซ่ีา(สะกดชื่อ-

นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 

• หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT)ยอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่่าสุดไม่เกนิ 

30 วนั นับจากวนัทีนั่ดยื่นวซ่ีา 

สาํเนาจากสมุดบญัช ียอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่่าสุดไม่เกนิ 30 วนั สามารถใชแ้ทน 

BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีทีส่มุดบญัชดีงักล่าวมกีารเคลื่อนไหวบญัชอีย่างต่อเน่ืองไม่มี

การกระโดดขา้มเดอืนและในทุกหน้าทีม่รีายการเดนิบญัชขีองผูส้มคัร ตอ้งมกีารระบุหมายเลข

สมุดหรอืหมายเลขบญัช ีหากไมม่ไีม่สามารถใชย้ื่นได ้

***หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชเีล่มเดยีวกนัเท่านัน้*** 

 

หมายเหตุ: 

• ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ื่นคํารอ้งขอวซ่ีา เพื่อสแกนลายน้ิวมอื 

• ระยะเวลาในการพจิารณาวซ่ีาของสถานทูตฯ โดยประมาณ 10-15 วนัทําการ 



• หลงัจากทีผู่ส้มคัรไดทํ้าการยื่นขอวซ่ีากบัทางศูนยย์ื่นคํารอ้งขอวซ่ีาแลว้ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้

ผูส้มคัรทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตฯ ในขณะทําการพจิารณาวซ่ีาไม่ว่ากรณีใดๆ กต็าม 

ดงันัน้หากท่านมคีวามจําเป็นในการใชเ้ล่มเพื่อเดนิทาง กรุณาแจง้บรษิทัทวัร์ 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิหรอืใหข้อ้มลูเทจ็แก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชง

เกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียม 

• ค่าแปลเอกสารที่ตอ้งรบัรองไม่รวมอยู่ในค่าบริการ 

 
แผนท่ีการเดินทางเพ่ือการยื่นคาํร้องขอวีซ่า 

สถานท่ียื่นคาํร้องวีซ่า:ศนูยย์ื่นคาํร้องขอวีซ่าฝรัง่เศสTLS ตึกสาทรซิต้ี ชัน้ 12ถนนสาทรใต้ 

    ทีต่กึสามารถจอดรถได ้แต่ทางศูนยย์ื่นไม่มบีรกิารตราประทบัทจีอดรถ 

การเดินทางท่ีสะดวก:BTS สถานีช่องนนทรี 

      

 

 
 

 


