
 

 

 

 



 

 

EY407 BKK(สุวรรณภมูิ) – AUH(อาบูดาบ)ี 19.30 – 23.10 

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

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

EY402 AUH(อาบูดาบ)ี – BKK(สุวรรณภูม)ิ 22.35 – 08.05 

**โหลดกระเปา๋สัมภาระโดยน า้หนกัไม่เกนิ 30  ก.ก. (ไมเ่กนิ 1ชิ น) และ ถอืขึ น

เครือ่งบินไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

**เวลาบนิอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเลก็นอ้ยขึ นอยู่กบัสายการบิน** 

 

มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19  

** หัวหน้าทัวร,์ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน 

** รับจองเฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดนิทาง 

** รับแค่กรุ๊ปละ 20 ท่านเท่านั น  

** ใช้รถบัสคันใหญ่ 44 ที่นั่ง นั่งสบาย ปลอดภัยเบาะเว้นเบาะ และท้าความ

สะอาดและฆ่าเชื อโรคทุกวัน 

** บริการเจลล้างมือตลอดทริป  

** บินเข้าฝรั่งเศส รับวัคซีนทุกชนิดครบ 2 เข็มแล้ว ถ้าวคัซีนจีน 2 เข็มต้องบู

สด้วย mRna เข็มสามเท่านั น ** 

 

DAY 1 กรุงเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ – อาบูดาบี  (มีอาหารและเครื่องดืม่บรกิาร   

               บนเครื่องบิน) 

16.30   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั น 4 

เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน ETIHAD AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของ



 

 

บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกตลอดขั นตอนการเช็คอิน 

และ หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

19.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศ UAE โดย

สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY407  ** มีบริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **  

23.10 เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรงุอาบดูาบ ีประเทศ UAE (เพื่อแวะ   

                เปลี่ยนเครื่อง) 

 

DAY 2 อาบูดาบ ี– ปารีส (ฝรั่งเศส) – มหาวหิารซาเคร-เกอร ์- ประตูชัยน

โปเลยีน – ชองเอลเิซ ่– หอไอเฟล – ลอ่งเรอืบาโตมุข   (–/L/D) 

02.15 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน 

โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่  EY031 ** มีบริการ

อาหารและเครื่องดื่มบริการ ** 

07.45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านขั นตอนการ

ตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนการ

เดินทางเป็นรถโค้ชปรับอากาศ  

 น้าท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (PARIS)  เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส 

เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยว

อยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของ

การเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท้าให้กรุง

ปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส้าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

  น้าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารซาเคร-เกอร์ (Sacre Coeur) หรือ บาซิลิก้า 

สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “หัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของปารีส” จุดท่องเที่ยว

ยอดฮิต ทางตอนเหนือ ตั งอยู่บนยอดเนินเขามงมารตร์  (La butte 

Montmartre) สูงจากระดับน ้าทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดียวในกรุงปารีส 

จุดชมวิวแสนวิเศษณ์ คุณจะได้เห็นวิวมุมสูงที่สุดอันดับสองรองจากหอไอ



 

 

เฟล แต่มีความโดดเด่นส้าคัญคือคุณจะได้เห็นหอไอเฟลตั งอยู่กลางเมืองถ้า

มองจากจุดนี  เป็นวิวแสนโรแมนติกจับใจ ทั งกลางวันและกลางคืน 

 มหาวิหาร Sacré-Coeur หรือ มหาวิหารพระหฤทัยแห่ง Montmartre เป็น

วิหารในคริสตจักรโรมันคาทอลิก ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี (Paul 

Abadie)สถาปนิกที่ถูกคัดเลือกจากสถาปนิกทั งหมด 77 รายเริ่มก่อสร้างปี 

ค.ศ. 1875 และเสร็จสิ นลงในป ีค.ศ.1914 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างเกือบ 40 ปี  

 
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง เมนูหอยเอสคาโก้ 

 น้าชมมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (PLACE DE 

LA CONCORDE)    ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูก

ตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส แล้วผ่านเข้าสู่ถนน

สายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (CHAMPS ELYSEES) ซึ่งทอดยาวจาก

จัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเรียน น้าชมและถ่ายรูปคู่กับ  ประตูชัยน

โปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดิน

โปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเริ่มสร้างขึ นในปี ค.ศ.1806 

แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836  



 

 

 

   น้าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล (TOUR EIFFEL) สัญลักษณ์ที่

โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ นใน

ปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ 

ค่้า บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น้าท่าน ลอ่งเรอืบาโตมชุ (BATEAUX MOUCHES RIVER CRUISE) ไป

ตามแม่น ้าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีสชมความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น ้าเป็นอีก

หนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ 

พักที่  MERCURE PARIS LE BOURGET , CDG PARIS ระดับ 4 ดาวหรือ 

                เทียบเท่า 

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

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั นเดินทางสู่ CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE เพื่อช๊อปปิ้งที่ 

เอาท์เลตขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากมายอาทิ 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 อิสระ

ให้ท่านเลือกซื อสินค้าตามอัธยาศัย 



 

 

 
เที่ยง อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง  ประเทศฝรั่งเศส (ระยะทาง 315 กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 3.30 ชม.) อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดีผ่านทุ่ง

ราบอันกว้างใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดังอีกทั งยังมีชื่อเสียงในการผลิต

ไวน์ชั นเลิศอีกด้วย เที่ยวชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรอเนสซองส์ โบสถ์และ

วิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลางซึ่งมีจุดเด่น คือการมุงหลังคาด้วยกระเบื องสี

แดงสดจัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

ค่้า  บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

พักที่  IBIS STYLE HOTEL , DIJON  ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่าหรือเทียบเท่า 

DAY 4 ลูเซิร์น – สิงโตแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล                     (B/L/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (ระยะทาง 350 กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 4  ชม.)  เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ

สวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา 



 

 

 
เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนั นพาท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (DYING LION OF LUCERNE) ที่

แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร้าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้า

หาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม 

(CHAPEL BRIDGE) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น ้า

รอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมือง ลูเซิร์น 

เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ นเมื่อปี ค.ศ. 1333 

โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนว

สะพาน  จากนั นให้ท่านได้อิสระเลือกซื อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, 

เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer 

เป็นต้น 



 

 

 
ค่้า  อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว   

พักที่  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL , LUCERNE  ระดับ 3 ดาวหรือ  

                เทียบเท่าหรือเทียบเท่า 

DAY 5 กระเช้าโรแตร์ – ยอดเขาทิตลิส - FOX TOWN OUTLET – โคโม่ 

                                                                     (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านขึ นกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศารอบตัว

เอง กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ (ROTAIR) ที่มีอยู่เพียงสองแห่งในโลก ชม

ทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบทิศทางตามเส้นทางขึ นสู่ ยอดเขาทิตลิส 

(TITLIS)  เข้าชมถ ้าน ้าแข็ง (GLACIER GROTTO) ที่ไม่เคยละลายมี

ความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกสูงสุดถึง15 เมตร  บันทึกภาพภายใน

ถ ้าน ้าแข็งท่ามกลางอุณหภูมิ1-2 องศา เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการ

เล่นหิมะบนลานสกี  สุดแสนประทับใจเป็นอย่างยิ่ง  ชมทิวทัศน์ของยอดเขา

ต่างๆ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลนสร้างความงดงามให้กับขุนเขา

เป็นอันมาก  



 

 

 
เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื นเมือง ห้องอาหารบนเขาวิว  

                PANORAMA 

น้าท่านเดินทางสู่ FOX TOWN OUTLET (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลา

เดินทาง 2 ชม.) เป็นห้าง Outlet ที่ครบครันมากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ มี

มากกว่า 250 แบรนด์ และตั งอยู่ใกล้กับ 2 ประเทศคือทั งสวิตเซอร์แลนด์

และอิตาลี โดยไม่ต้องห่วงเลยว่าจะใช้เงินสกุลไหนในการจ่าย เพราะ

สามารถใช้ได้ทั งเงินสวิสและยูโร ส่วนเรื่องร้านแบรนด์เนมนั นครบครัน 

แล้ วพื นที่ ตั งของ  Fox Town Factory Stores อยู่ ใน เขตพื นที่ ของ

สวิตเซอร์แลนด์ แต่การเดินทางไปจากเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี จะใกล้

และสะดวกกว่าไปจากเมืองใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์ ที่นี่มีให้เลือกช้อป

ม า ก ม า ยหล า ย ร้ า น  เ ช่ น  YSL, Furla,Ferrari, Gucci, Salvatorre 

Ferragamo ฯลฯ  

 

 



 

 

  จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (COMO)  ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลาง 

                อุตสาหกรรมผ้าไหมของอิตาลีที่มี ชื่อเสียง และมทีะเลสาบโคโม่ (Lago di   

                Como) ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี 

ค่้า  บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

พักที่  JUST FIERA HOTEL , LOMAZZO  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

DAY 6  ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มิลาน 

Duomo                                                                      (B/L/–) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น้าท่านล่องเรือ รอบทะเลสาบโคโม่ ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม้ 

                เขียวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝั่งเป็นช่องเขาแคบ และหน้าผาที่สวยงาม ทาง 

                เหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นก้าแพง 

                ธรรมชาติที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนบริเวณนี   

                เทือกเขาแอลป์นั นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี จึงท้าให้สามารถเล่นสกีหิมะได้ 

                ตลอดเวลา นี่คือจุดดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลมาท่องเที่ยว 

 
เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

  จากนั นเดินทางสู่ตัว เมืองมิลาน (MILAN) (ระยะทาง 60 กม. ) เมืองที่เรียก  

                ได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก  



 

 

น้าท่านสู่  แกลเลอรี  วิคเตอร์  เอ็มมานูเอล (GALLERIA VITTORIO 

EMANUELE II) ที่นับว่าเป็นชอปปิงมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่

ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้ริเริ่ม

การรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุค

เรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์ วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณด้านหน้า

ของโรงละครสกาล่า  

น้าท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (DUOMO DI MILANO) ที่

สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบ

ตะวันตก  สมัยฟื้ นฟูศิ ลปวิทยาการดู โอโมแห่ งมิ ลาน  สร้ างด้ วย

สถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่อลังการมากอันแสดงถึง ความเชื่อ ศรัทธาใน

คริสต์ศาสนา และความยิ่งใหญ่ของพระศาสนจักร ในการเผยแผ่ความ

เชื่อคริสตชน ในเขตลอมบาเดีย ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี ถือเป็น

อาสนวิหารแม่ของอัครสังฆมณฑลมิลาน ซึ่งเป็นอัครสังฆมณฑลที่ใหญ่

ที่สุดในโลก 

 
ค่้า  อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

พักที่  BEST WESTERN GOLDENMILE HOTEL, MILAN ระดับ 4 ดาวหรือ 

                เทียบเท่า 

 

DAY 7   สนามบินมลิาน – อาบดูาบ ี               (B/–/–) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.00 น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงมิลาน  ประเทศอิตาลี    



 

 

                 เพื่อให้ท่านได้ท้า Tax Refund และเตรียมการเช็คอินเดินทางกลับ 

09.25  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศ UAE โดย

สายการบิน  ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY088  ** มีบริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

19.45 เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรงุอาบดูาบ ีประเทศ UAE (เพื่อแวะ 

                 เปลี่ยนเครื่อง) 

22.35  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสาย

การบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402  ** มีบริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

 

DAY 8    กรุงเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ(มีอาหารและเครื่องดืม่บรกิารบนเครื่องบิน) 

08.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิ  

                ภาพและความประทับใจประทับใจ 

 

** หากลกูค้าทา่นใดทีจ่้าเปน็ตอ้งออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครือ่งบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ)  

กรณุาสอบถามเจ้าหนา้ของบริษัท ทกุครั งกอ่นทา้การออกตัว๋เนือ่งจากสายการบินอาจ

มกีารปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์

บินภายในประเทศตอ่ โปรดแจ้งใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ั งนี เพือ่ประโยชน์ของ

ตวัทา่นเอง ** 

 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราคา่บรกิาร 

กา้หนดการ

เดนิทาง 

รายละเอียด

ไฟลท์บิน 

ผู้ใหญ ่

หอ้งละ 

2-3 ท่าน  

อตัราทา่น

ละ 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ ่ 

เดก็มเีตยีง 

(อายุไมเ่กิน 

12 ปี) 

ทา่นละ 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ ่

เดก็ไมม่เีตยีง 

(อายุไมเ่กิน 

12 ปี) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา 

ทา่นละ 

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 

พฤศจกิายน 65 

EY407/031 BKK-

AUH-CDG 

EY088/402 MXP-

AUH-BKK 

56,999 56,999 54,999 9,000 

04 – 11 ธันวาคม 

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 
10,00

0 



 

 

27 ธค. – 03 มค. 

65 

EY407/031 BKK-

AUH-CDG 

EY088/402 MXP-

AUH-BKK 

67,999 67,999 65,999 
10,00

0 

 

** อตัรานี ยงัไมร่วมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิ่น ตาม

ธรรมเนยีม 70 ยโูร (EURO) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเดก็ 

ยกเวน้เดก็อายุไมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั งนี ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี 

ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยส่วนนี  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท 

**  (ไมม่ีที่นัง่บนเครือ่งบิน) 

 

อัตราคา่บรกิารนี  รวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั นประหยัด 

(ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณี

ต้องการอพัเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมว่่าเที่ยวใด 

เที่ยวหนึ่ง  กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใชจ้่ายการจอง

ทัวร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริการระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้้องเครื่องบิน สายการบินอนุญาต

ใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (1 

ชิ น) และ ถอืขึ นเครือ่งบินไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่จ้ากัดจ้านวนชิ น แต่ทั งนี 

เจ้าหน้าทีจ่ะพิจารณาตามความเหมาะสม)ต่อทา่น(ตามเงื่อนไขของสายการบิน)  

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ  



 

 

- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ใน

ก ร ณี มี ง า น เ ท ร ด แ ฟ ร์  ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า  

หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท้าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐาน

คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี แจงแต่ละ

สถานที่ในโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

ตามความเหมาะสม    

- ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

- ค่าเบี ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุด

ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

 

อัตราคา่บรกิารนี  ไม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ 

ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุ

ในรายการ 

- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 

EURO  ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 

2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั งนี ท่านสามารถให้มากกว่านี ได้ตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั นๆ

ก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  



 

 

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหาก

สามารถท้าได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้

บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก้าหนด 

- ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋ว

เครื่องบินไปแล้ว 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงิน

ในนามบริษัท 

- ค่าวีซ่าเชงเก้นแบบท่องเที่ยว + ค่าบริการยื่นวีซ่า (5,500 บาท) 

 

เงือ่นไขการจอง และ การชา้ระเงนิ 

- กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจ้าท่านละ 

30,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี  

กรุณาช้าระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั น โดยระบบจะยกเลิก

อัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก้าหนด และหากท่านมีความ

ประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ้าเป็นต้องท้าจองเข้ามาใหม่ นั่น

หมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล้าดับ 

เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจ้านวนจ้ากัด  

- ช้าระส่วนที่เหลือทั งหมด 30 วันก่อนเดินทาง 

- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน 

ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

 

 

 



 

 

เงือ่นไขการยกเลิก และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั งแต่ 30 วันขึ นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ นจริง  

ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่าย

ตามจริง เช่น ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ้าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช้าระ

แล้วทั งหมด  

- หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณี

ใดๆทั งสิ น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออก

ประเทศฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออก

เอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก

เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริงทั งหมด ทั งนี ขึ นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ

กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส้าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็น

กรณีพิเศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด้าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ นจริงส้าหรับการ

ด้าเนินการจองครั งแรก ตามจ้านวนครั งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น 

 

 

 



 

 

เงือ่นไขส้าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้าเป็นต้องมีขึ นต่้า อย่างน้อย 15 ท่าน หาก

ต่้ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะ

ช้าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน 

เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพี

เรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการ

เดินทางใหม่อีกครั ง ทั งนี  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี

พิเศษทุกครั งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , 

ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั ง 

และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมี

บางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า ทั งนี ขึ นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่า

อากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั น สิ่งส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อ

เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี หากเกิดความเสียหาย

ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นใดๆทั งสิ น   

- อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั ง

ก่อนการเดินทาง 

- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้ง

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel 

Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั งแต่ที่ท่านเริ่ม

จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า 



 

 

กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตาม

จริงที่เกิดขึ นกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่าน

ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากช้าระเงินกรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) 

กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด้าเนินการส่ง

ส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบนัด

หมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี  เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่าน

จะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป และ กลับ 

ตามก้าหนดการเท่านั น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี

พิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่

ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

ณ วันกลับ  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็น

ก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. 

การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง 

เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ 

ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ

สว่างสะท้อนเข้าตา อาจท้าให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจาก

ฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน 



 

 

เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี ทางบริษัทจะ

ค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีที่จ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั งนี  เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับ

บริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืน

ได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หาก

ระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด

ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วน

หนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมา

จ่ายไปล่วงหน้าทั งหมดแล้ว 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระ

เรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง 

ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช้ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้า

หนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอย

แยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น ทางสาย

การบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่าน

เดินทางต่อไปได้ ดังนั นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้

อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท้าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไป

อ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อย

แล้ว กรณีที่ยังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่

หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน



 

 

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริงทั งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบ

กรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั งนี ขึ นอยู่กับกระบวนการและ

ขั นตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ 

(กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณี

ลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุด

ให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก  เนื่องจากการวางแปลนแบบ

ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว 

(Single) และห้องคู่  (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั นกัน (ไม่ติดกัน

เสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมี

การปรับขึ นก่อนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใดๆ

ทั งสิ นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับ

เท่านั น 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจาก

สายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล 

, ภัยธรรมชาติ , การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย

ระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายัง

จุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ  



 

 

- รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั งหนึ่ ง 

หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดใน

ระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

*เมือ่ทา่นช้าระเงินค่าทวัร์ใหก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงทั งหมดนี แลว้* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบรกิาร ** 

 

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 

เดือน และมีหน้าว่าง 

ไม่ต่้ากว่า 2 หน้า 

2. รูปถ่ายสี  หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5  ซม. 

ใบหน้าประมาณ 3 ซม.  

จ้านวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพื นสีขาว

เท่านั น  

ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของ

หัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความ

ชัดเจน 

3. หลักฐานการท้างาน/การเรียน 

 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า:  

 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรั่งเศส) 



 

 

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน 

3 เดือน) / ใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า 

 กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการท้างานจากนายจ้าง ระบุ

ต้าแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือน จดหมายรับรองการท้างานให้ระบุ  

TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่ อประ เทศ 

จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตรา

ประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน 

 กรณีที่เป็นข้าราชการ: หนังสือรับรองการท้างานจากหน่วยงาน  

 กรณีเกษียณอายุราชการ: ส้าเนาบัตรข้าราชการบ้านาญ หรือ 

จดหมายชี แจงตนเองเกี่ยวกับการเกษียณอายุ 

 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี แจงตนเองเกี่ยวกับ

หน้าที่การงาน 

 กรณี เป็ นนั ก เ รี ยน  นั กศึ กษา : จดหมายรั บรองการ เ รี ยน 

ภาษาอังกฤษ  

 

(จดหมายรับรองการท้างาน / การเรียน ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวัน

ยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั นและต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้

ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) 

 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ 

เท่านั น   

 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบับ

จริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้

ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวี

ซ่า  



 

 

 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 

เดือน อัพเดทเป็นวันที่ล่าสุดไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่นัดยื่น

วีซ่า  

ส้าเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันที่ล่าสุดไม่

เกิน 30 วัน สามารถใช้แทน BANK STATEMENT ได้ในกรณีที่

สมุดบัญชีดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มีการ

กระโดดข้ามเดือน และในทุกหน้าที่มีรายการเดินบัญชีของผู้สมัคร 

ต้องมีการระบุหมายเลขสมุดหรือหมายเลขบัญชี หากไม่มีไม่

สามารถใช้ยื่นได้ 

***หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ต้องเปน็สมุดบญัชเีลม่เดียวกนั

เทา่นั น*** 

5. ส้าเนาสลิป เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี) 

6. ส้าเนาทะเบียนบ้าน, ส้าเนาบัตรประชาชน 

7. ส้าเนาทะเบียนสมรส / ส้าเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 

8. ส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 

9. ส้าเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่้ากว่า 20 ปีบริบูรณ์) 

 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปีและไม่ได้เดินทางพร้อม บิดา

และมารดา 

 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องท้าหนังสือแสดงความ

ยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ้าเภอเท่านั น และให้ระบุ

ว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก 

 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่ง

ออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ้าเภอเท่านั น และให้ระบุว่า มารดา

ยินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  



 

 

 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่ง

ออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ้าเภอเท่านั น และให้ระบุว่า บิดา

ยินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

 

กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว (เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั น 

บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง,สามีภรรยา) ต้องย่ืนเอกสารเพิ่มเติมดังนี  

 หนงัสอืรับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับ

จริง ระบุชื่อเจา้ของบญัช(ีผู้รับรอง) และต้องระบุชื่อผูถ้กูรบัรอง

ด้วย มีอายุไม่เกนิ 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า (สะกดชื่อ-นามสกุล

ให้ถูกตอ้งตามหน้าพาสปอร์ต) 

 หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน 

อัพเดทเป็นวันที่ล่าสุดไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า  

ส้าเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันที่ล่าสุดไม่

เกิน 30 วัน สามารถใช้แทน BANK STATEMENT ได้ในกรณทีี่

สมุดบัญชีดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไมม่ีการ

กระโดดข้ามเดือนและในทุกหน้าที่มีรายการเดินบัญชีของผู้สมัคร 

ต้องมีการระบุหมายเลขสมุดหรือหมายเลขบัญชี หากไมม่ีไม่

สามารถใช้ยื่นได ้

***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกัน

เท่านั น*** 

 

 

 



 

 

หมายเหตุ: 

 ผู้สมัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นค้าร้องขอวีซ่า เพ่ือสแกนลายนิ วมือ 

 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตฯ โดยประมาณ 10-15 วัน

ท้าการ 

 หลังจากที่ผู้สมัครได้ท้าการยื่นขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นค้าร้องขอวีซ่าแล้ว 

ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครท้าการยืมหนังสือเดินทางจาก

สถานทตูฯ ในขณะท้าการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั น

หากท่านมีความจ้าเป็นในการใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์ 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้

เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า 

สถานทตูฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

 ค่าแปลเอกสารที่ต้องรับรองไม่รวมอยู่ในค่าบริการ 

 

แผนทีก่ารเดินทางเพื่อการยื่นค้าร้องขอวซี่า 

สถานทีย่ื่นค้าร้องวีซา่: ศนูยย์ื่นค้ารอ้งขอวซี่าฝรั่งเศส TLS ตึกสาทรซิตี  ชั น 

12 ถนนสาทรใต้ 

       ที่ตึกสามารถจอดรถได้ แต่ทางศูนย์ยื่นไม่มีบริการตรา

ประทับทีจอดรถ 

การเดนิทางที่สะดวก:  BTS สถานชี่องนนทร ี

     

 


