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บินด้วยสายการบิน EMIRATES AIRLINES (EK) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 
EK 373 BKK(สวุรรณภมิู) – DXB(ดไูบ) 21.00 – 00.45 

EK 071 DXB(ดไูบ) – CDG(ปารีส) 04.05 – 09.25 

EK 092 MXP(มิลาน) – DXB(ดไูบ) 21.35 – 06.50 

EK 384 DXB(ดไูบ) – BKK(สวุรรณภมิู) 09.30 – 18.40 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนักไม่เกิน 25  ก.ก. (ไม่เกิน 1ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

**เวลาบินอาจจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อยขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
 
 

มาตรการความปลอดภยัยุคโควดิ-19  
** หวัหน้าทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉีดวคัซนีครบแลว้ก่อนรบักรุ๊ป 14 วนั 
** รบัจองเฉพาะลกูคา้ทีฉ่ีดวคัซนีครบแลว้ 14 วนัก่อนเดนิทาง 
** รบัแคก่รุ๊ปละ 20 ทา่นเทา่นัน้ เทีย่วสบายใจ 
** ใชร้ถบสัคนัใหญ่ 44 ทีน่ัง่ นัง่สบาย ปลอดภยัเบาะเวน้เบาะ และทาํความสะอาดและฆา่เชือ้โรคทุกวนั 
** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  
** บนิเขา้ฝรัง่เศส รบัวคัซนีทุกชนิดครบ 2 เขม็แลว้ ถา้วคัซนีจนี 2 เขม็ตอ้งบสูดว้ย mRna เขม็สามเทา่นัน้ ** 

 
DAY 1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                            (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
18.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ สายการบิน 

EMIRATES AIRLINES โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอน
การเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

21.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE โดยสายการบิน EMIRATES 
AIRLINES เทีย่วบนิที ่EK373  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบรกิาร ** 

 
DAY 2 ดไูบ – ปารีส (ฝรัง่เศส) – มหาวิหารซาเคร-เกอร ์– ประตชูยันโปเลียน – หอไอเฟล (–/–/D) 
00.45  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุดไูบ ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 
04.05 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่EK071  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบรกิาร ** 
09.25 เดนิทางถึง ท่าอากาศยานกรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และ

ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ  
 นําท่านเดนิทางสู่ มหาวิหรซาเคร-เกอร ์(Sacre Coeur) หรือ บาซิลิก้า สถานทีท่ี่ถูกขนานนามว่าเป็น 

“หวัใจอนัศกัดิส์ทิธิข์องปารสี” จดุท่องเทีย่วยอดฮติ ทางตอนเหนือ ตัง้อยู่บนยอดเนินเขามงมารตร ์(La butte 



Montmartre) สงูจากระดบัน้ําทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดยีวในกรุงปารสี จุดชมววิแสนวเิศษณ์ คุณจะไดเ้หน็
ววิมุมสูงที่สุดอนัดบัสองรองจากหอไอเฟล แต่มคีวามโดดเด่นสําคญัคอืคุณจะไดเ้หน็หอไอเฟลตัง้อยู่กลาง
เมอืงถา้มองจากจดุนี้ เป็นววิแสนโรแมนตกิจบัใจ ทัง้กลางวนัและกลางคนื 

 มหาวหิาร Sacré-Coeur หรอื มหาวหิารพระหฤทยัแห่ง Montmartre เป็นวหิารในครสิตจกัรโรมนัคาทอลกิ 
ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี (Paul Abadie)สถาปนิกที่ถูกคดัเลือกจากสถาปนิกทัง้หมด 77 รายเริม่
ก่อสรา้งปี ค.ศ. 1875 และเสรจ็สิน้ลงในปี ค.ศ.1914 ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งเกอืบ 40 ปี 

 
เท่ียง  อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
 นําท่านเดนิทางสู่ มหานครปารีส (PARIS)  เมอืงหลวงของประเทศฝรัง่เศส เมอืงทีม่มีนต์เสน่หอ์นัเหลอืลน้ 

ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยอืนมากที่สุด ปัจจุบนักรุงปารสีเป็นหนึ่งในศูนยก์ลาง
ทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมที่ลํ้าสมยัแห่งหนึ่งของโลก ทีท่รงด้วยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บนัเทงิ 
สื่อ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทาํใหก้รงุปารสีเป็นหน่ึงในเมอืงทีส่ําคญัทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก 

 นําชมมหานครปารสี ผ่านลานประวติัศาสตร ์จตัุรสัคองคอรด์ (PLACE DE LA CONCORDE)    ทีพ่ระ
เจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารอีงัตวัเนต ถูกตดัสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมยัปฏวิตัฝิรัง่เศส แลว้ผ่าน
เข้าสู่ถนนสายโรแมนตกิ ชองป์เอลิเซ่ (CHAMPS ELYSEES) ซึ่งทอดยาวจากจตุัรสัคองคอร์ดตรงสู่
ประตูชยันโปเรยีน นําชมและถ่ายรปูคู่กบั  ประตูชยันโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) สญัลกัษณ์แห่งชยั
ชนะของจกัรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาส์เตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสรจ็
ในปี ค.ศ.1836  



   นําท่านถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบักบั หอไอเฟล (TOUR EIFFEL) สญัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารสี 
ดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟุต ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจตุัรสัทรอคคาเดโร่ 

คํา่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนูหอยเอสคาโก้ 
พกัท่ี  IBIS HOTEL , PARIS หรือเทียบเท่า 
 

DAY 3  พระราชวงัแวรซ์ายส ์- แกลอรี่ ลาแฟแยตต ์– ล่องเรือบาโตมชุ                     (B/L/-) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่เมอืงแวรซ์ายส ์เพื่อนําเขา้ชมความงดงามของ  พระราชวงัแวรซ์ายส ์(VERSAILLE PALACE) 
อนัยิง่ใหญ่ (มไีกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวงั) ที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 

ภายในตกแต่งอยา่งวจิติรอลงัการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รปูปั้น รปูแกะสลกัและเครื่องเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิ
อยา่งมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถ์หลวงประจาํพระราชวงั,ทอ้งพระโรงทีต่กแต่ง
อย่างวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึง่
เป็นห้องที่พระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้า
หลุยสท์ี ่14 แห่งฝรัง่เศส อกีทัง้ยงัเป็นหอ้งทีใ่ชส้ําหรบัจดังานเลีย้งและเต้นราํของพระนางมาร ีองัตวัแนตต ์
มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี ่16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทีต่กแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของ
จกัรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่   



เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 
จากนัน้พาท่านสมัผสักบับรรยากาศทีเ่ตม็ไปดว้ยนกัชอ้ปป้ิงจากทัว่ทุกมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลาง
กรงุปารสีที ่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์(GALLERIES LAFAYETTE) หรอืท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ
จากรา้น Bucherer รา้นดงัของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิช่น ชอ็คโก
แลต,เครือ่งหนงั,มดีพบั, นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทเิช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 
นําท่าน ล่องเรือบาโตมชุ (BATEAUX MOUCHES RIVER CRUISE) ไปตามแม่น้ําแซนทีไ่หลผ่านใจกลาง
กรงุปารสีชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝัง่แมน้ํ่าเป็นอกี
หนึ่งประสบการณ์ทีน่่าประทบัใจ 

คํา่  อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
พกัท่ี  IBIS HOTEL , PARIS หรือเทียบเท่า 
 
DAY 4 La Vallee Village Outlet – ดิจอง                                      (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสู่ CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE เพื่อช๊อปป้ิงที ่เอาทเ์ลตขนาดใหญ่ทีม่สีนิคา้แบ
รนดเ์นมใหเ้ลอืกมากมายอาท ิ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 และอื่นๆอกีมากมาย อสิระใหท้่าน
เลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 
 

เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง  
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองดิจอง  ประเทศฝรัง่เศส (ระยะทาง 315 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชม.) 
อดตีเมอืงหลวงแห่งแคว้นเบอรก์นัดผี่านทุ่งราบอนักว้างใหญ่แหล่งผลติมสัตารด์ชื่อดงัอกีทัง้ยงัมชีื่อเสยีงใน
การผลติไวน์ชัน้เลศิอกีด้วย เที่ยวชมอาคารบ้านเรอืนสมยัเรอเนสซองส์ โบสถ์และวหิารเก่าแก่ในสมยัยุค
กลางซึง่มจีดุเด่น คอืการมงุหลงัคาดว้ยกระเบือ้งสแีดงสดจดัเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

คํา่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมืองจีน 
พกัท่ี  IBIS GARE HOTEL , DIJON  หรือเทียบเท่า 
 

DAY 5 ลเูซิรน์ – สิงโตแกะสลกั – สะพานไม้ชาเปล                               (B/L/-) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ท่านเดนิทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) (ระยะทาง 350 กม. ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4  ชม.)  เมอืง
ท่องเทีย่วยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา 

เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 



จากนัน้พาท่านชม สิงโตหินแกะสลกั (DYING LION OF LUCERNE) ทีแ่กะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อ
เป็นอนุสรณ์ราํลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิตัใินฝรัง่เศสเมื่อปี ค.ศ.1792 
ชม สะพานไม้ชาเปล (CHAPEL BRIDGE) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น้ํารอยส ์(Reuss 
River) อนังดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของเมอืง ลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรป 
สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1333 โดยใต้หลงัคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน  
จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ เช่น ชอ็คโกแลต , เครื่องหนัง, มดีพบั, นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทิ
เช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 
คํา่  อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว   
พกัท่ี  IBIS STYLES HOTEL , LUCERNE  หรือเทียบเท่า 
 
DAY 6 พิชิตเขาทิตลิส – FOX TOWN OUTLET – มิลาน                                (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ** หลงัอาหารพาทุกท่านไป ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารผลตรวจเพ่ือใช้ เชค็อินกลบัประเทศ 
  ไทย (ค่าตรวจ RT PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์ราคาประมาณ 100-150 EURO) ** 

นําท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าทันสมยัระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศารอบตัวเอง กระเช้าไฟฟ้าโรแตร ์
(ROTAIR) ทีม่อียู่เพยีงสองแห่งในโลก ชมทศันียภาพอนัตระการตาไดร้อบทศิทางตามเสน้ทางขึน้สู่  ยอด
เขาทิตลิส (TITLIS)  เข้าชมถํา้น้ําแขง็ (GLACIER GROTTO) ทีไ่ม่เคยละลายมคีวามยาวถงึ 130 เมตร 
และมคีวามลกึสูงสุดถงึ15 เมตร  บนัทกึภาพภายในถํ้าน้ําแขง็ท่ามกลางอุณหภูม1ิ-2 องศา เชญิเพลดิเพลนิ
สนุกสนานกบัการเล่นหมิะบนลานสก ี สุดแสนประทบัใจเป็นอย่างยิง่  ชมทวิทศัน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปก
คลุมไปดว้ยหมิะอนัขาวโพลนสรา้งความงดงามใหก้บัขนุเขาเป็นอนัมาก  



 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง ห้องอาหารบนเขาวิว PANORAMA 

นําท่านเดนิทางสู่ FOX TOWN OUTLET (ระยะทาง 180 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชม.) เป็นหา้ง Outlet ที่
ครบครันมากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ มีมากกว่า 250 แบรนด์ และตัง้อยู่ใกล้กับ 2 ประเทศคือทัง้
สวติเซอรแ์ลนดแ์ละอติาล ีโดยไมต่อ้งห่วงเลยว่าจะใชเ้งนิสกุลไหนในการจา่ย เพราะสามารถใชไ้ดท้ัง้เงนิสวสิ
และยโูร ส่วนเรื่องรา้นแบรนดเ์นมนัน้ครบครนั แลว้พืน้ทีต่ ัง้ของ Fox Town Factory Stores อยู่ในเขตพืน้ที่
ของสวติเซอรแ์ลนด ์แต่การเดนิทางไปจากเมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีจะใกลแ้ละสะดวกกว่าไปจากเมอืงใหญ่
ของสวติเซอรแ์ลนด์ ทีน่ี่มใีหเ้ลอืกช้อปมากมายหลายรา้น เช่น YSL, Furla,Ferrari, Gucci, Salvatorre 
Ferragamo ฯลฯ  

  จากนัน้เดนิทางสู่ตวั เมืองมิลาน (MILAN) (ระยะทาง 60 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เมอืงทีเ่รยีก 
  ไดว้่า เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก  
คํา่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 
พกัท่ี  HOLIDAY INN HOTEL, MILAN หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 



DAY 7           แกลเลอรี วิคเตอร ์เอม็มานูเอล – มิลาน Duomo – สนามบินมิลาน        (B/-/-) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ แกลเลอรี วิคเตอร ์เอม็มานูเอล (GALLERIA VITTORIO EMANUELE II) ทีน่ับว่าเป็นชอปปิง
มอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิ์วคิเตอร ์เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้
รเิริม่การรวมชาตหิวัเมอืงต่างๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชื่อดงัในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คอื ลโิอ
นารโ์ด ดาร ์วนิซี ่ทีอ่ยูใ่นบรเิวณดา้นหน้าของโรงละครสกาล่า  
นําท่านถ่ายรปูกบั มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (DUOMO DI MILANO) ทีส่รา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ที่
ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการดูโอโมแห่งมิลาน สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธกิทีอ่ลงัการมากอนัแสดงถงึ ความเชื่อ ศรทัธาในครสิต์ศาสนา และความยิง่ใหญ่ของ
พระศาสนจกัร ในการเผยแผ่ความเชื่อครสิตชน ในเขตลอมบาเดยี ทางภาคเหนือของประเทศอติาล ีถอืเป็น
อาสนวหิารแมข่องอคัรสงัฆมณฑลมลิาน ซึง่เป็นอคัรสงัฆมณฑลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

 
เท่ียง  อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
  ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ ถนนชอ้ปป้ิงเมอืงมลิาน หรอืจะท่องเทีย่วยา่นใกลเ้คยีง 
17.00  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุมิลาน  ประเทศอิตาลี เพื่อใหท้่านไดท้าํ Tax Refund  
  และเตรยีมการเชค็อนิเดนิทางกลบั 
21.35  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุดไูบ ประเทศ UAE โดยสายการบนิ  EMIRATE AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่EK 092  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 
 

DAY 8  ดไูบ - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
06.50  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุดไูบ ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 
09.30  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ EMIRATE AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่EK 372  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 
18.40  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 
 



** หากลูกค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ)  
กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลทบิ์น 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา 
ท่านละ 

13 – 20 มีนาคม 65 

EK373 BKK-DXB 2100-0045 
EK071 DXB-CDG 0405-0925   
EK092 MXP-DXB 2135-0650   
EK 372 DXB-BKK 0930-1840   

69,999 69,999 69,999 9,000 

27 มี.ค.– 03 เม.ย. 65 

EK373 BKK-DXB 2100-0045 
EK071 DXB-CDG 0405-0925   
EK092 MXP-DXB 2135-0650   
EK 372 DXB-BKK 0930-1840 

69,999 69,999 69,999 9,000 

03 – 10 เมษายน 65 

EK373 BKK-DXB 2100-0045 
EK071 DXB-CDG 0405-0925   
EK092 MXP-DXB 2135-0650   
EK 372 DXB-BKK 0930-1840 

69,999 69,999 69,999 9,000 

08 – 15 เมษายน 65 

EK373 BKK-DXB 2100-0045 
EK071 DXB-CDG 0405-0925   
EK092 MXP-DXB 2135-0650   
EK 372 DXB-BKK 0930-1840 

 
79,999 

 
79,999 

 
79,999 10,000 

09 – 16 เมษายน 65 

EK373 BKK-DXB 2100-0045 
EK071 DXB-CDG 0405-0925   
EK092 MXP-DXB 2135-0650   
EK 372 DXB-BKK 0930-1840 

 
79,999 

 
79,999 

 
79,999 10,000 

10 – 17 เมษายน 65 

EK373 BKK-DXB 2100-0045 
EK071 DXB-CDG 0405-0925   
EK092 MXP-DXB 2135-0650   
EK 372 DXB-BKK 0930-1840 

 
79,999 

 
79,999 

 
79,999 10,000 



17 – 24 เมษายน 65 

EK373 BKK-DXB 2100-0045 
EK071 DXB-CDG 0405-0925   
EK092 MXP-DXB 2135-0650   
EK 372 DXB-BKK 0930-1840 

69,999 69,999 69,999 9,000 

01 – 08 พฤษภาคม 65 

EK373 BKK-DXB 2100-0045 
EK071 DXB-CDG 0405-0925   
EK092 MXP-DXB 2135-0650   
EK 372 DXB-BKK 0930-1840 

69,999 69,999 69,999 9,000 

15 – 22 พฤษภาคม 65 

EK373 BKK-DXB 2100-0045 
EK071 DXB-CDG 0405-0925   
EK092 MXP-DXB 2135-0650   
EK 372 DXB-BKK 0930-1840 

69,999 69,999 69,999 9,000 

22 – 29 พฤษภาคม 65 

EK373 BKK-DXB 2100-0045 
EK071 DXB-CDG 0405-0925   
EK092 MXP-DXB 2135-0650   
EK 372 DXB-BKK 0930-1840 

69,999 69,999 69,999 9,000 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 45,000 บาท 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50 ยโูร (EURO) ต่อ 
ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่าน
สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 

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

สนามบนิ และค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด 

เทีย่วหนึ่ง  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครือ่งบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ EMIRATE AIRLINES อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 25 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 

7 ก.ก. (ไม่จาํกดัจาํนวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  



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

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคญั 

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

- ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 EURO  ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้

มากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อน

เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

- ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- ค่าธรรมเนียม+ค่าบรกิารยืน่วซี่าเชงเก้น (กรณใีหย้ืน่วซี่าให ้ค่าธรรมเนียม+ประกนั+บรกิาร 5,000บาท) 

- ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเชค็อนิตอนกลบัประเทศไทย ประมาณ 100-150 EURO 

- ค่าโรงแรมกกัตวั1วนัตอนมาถงึประเทศไทย 

- ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดนิทาง 72 ชัว่โมง เพื่อใชใ้นการเชค็อนิขาไป  
 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 20,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 24 ชัว่โมง ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรณุาชาํระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพี



เรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามลาํดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

- ชาํระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 30 วนัก่อนเดินทาง 

- กรณลีกูคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายห้ามเขา้

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออก

เดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

สาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้



- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชําระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นต้องชําระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

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

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเท้าที่สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั



จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

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

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 



- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

 
 
 
 

1. หน้งสือเดินทางเล่มปัจจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายกุารใชง้านไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน และมหีน้าวา่ง 
ไมต่ํ่ากวา่ 2 หน้า 
2. รปูถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.  
จาํนวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาวเทา่นัน้  
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหวัไหล่ เพื่อ
สามารถเหน็ใบหน้า ถงึ 70-80% ของภาพ และเพือ่ความชดัเจน 
3. หลกัฐานการทาํงาน/การเรียน 

 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการบรษิทั / รา้นคา้:  
หนังสอืรบัรองบรษิทัฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรบัรอง (มอีายุไม่เกิน 3 เดอืน) / ใบจดทะเบยีน
พาณิชยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

 กรณีพนกังานบรษิทั: จดหมายรบัรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตําแหน่ง วนัเริม่งาน เงนิเดอืน 
จดหมายรบัรองการทํางานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อประเทศ 

 
เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรัง่เศส) 

 



จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษิทัฯ ทีม่หีวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอร์
ตดิต่ออยา่งชดัเจน 

 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ: หนงัสอืรบัรองการทาํงานจากหน่วยงาน  
 กรณีเกษยีณอายรุาชการ: สาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ หรอื จดหมายชีแ้จงตนเองเกี่ยวกับการ

เกษยีณอาย ุ
 กรณีประกอบธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน: จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกบัหน้าทีก่ารงาน 
 กรณีเป็นนกัเรยีน นกัศกึษา: จดหมายรบัรองการเรยีน ภาษาองักฤษ  

 
(จดหมายรบัรองการทาํงาน / การเรยีน ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยืน่วซี่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเทา่นัน้และตอ้งสะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 
 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรบัพจิารณา สมดุบญัชีประเภทออมทรพัย ์เทา่นัน้   
a. หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบบัจริง ระบุชื่อเจา้ของบญัชใีห้

ครบถว้น (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) มีอายไุม่เกิน 30 วนั นับจากวนัที่
ยืน่วซี่า  

b. หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่่าสุด
ไมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัทีน่ดัยืน่วซี่า  

สําเนาจากสมุดบญัช ียอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่่าสุดไม่เกิน 30 วนั สามารถใช้แทน 
BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีทีส่มุดบญัชดีงักล่าวมกีารเคลื่อนไหวบญัชอีย่างต่อเน่ืองไม่มี
การกระโดดขา้มเดอืน และในทุกหน้าทีม่รีายการเดนิบญัชขีองผูส้มคัร ตอ้งมกีารระบุหมายเลข
สมุดหรอืหมายเลขบญัช ีหากไมม่ไีมส่ามารถใชย้ืน่ได ้
***หลกัฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมดุบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านัน้*** 

5. สาํเนาสลปิ เงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน (ถา้ม)ี 
6. สาํเนาทะเบยีนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน 
7. สาํเนาทะเบยีนสมรส / สาํเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
8. สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ - เปลีย่นนามสกุล (ถา้ม)ี 
9. สาํเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุํ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์) 
 
เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเป็นเดก็อายตุํา่กว่า 20 ปีและไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา 



 เดก็เดินทางกบับคุคลอ่ืน บดิาและมารดาตอ้งทาํหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยทีว่่า
การเขตหรอือําเภอเท่านัน้ และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไร
กบัเดก็ 

 เดก็เดินทางกบับิดา มารดาต้องทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรอื
อาํเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา (ระบุชื่อบดิา)  

 เดก็เดินทางกบัมารดา บดิาต้องทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรอื
อาํเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

 
กรณีรบัรองการเงินให้บุคคลในครอบครวั (เกี่ยวขอ้งทางสายเลอืดเท่านัน้ บดิามารดา,บุตร,พีน้่อง,สามี
ภรรยา) ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดงัน้ี 

 หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบช่ืุอเจ้าของบญัชี

(ผูร้บัรอง) และต้องระบช่ืุอผูถ้กูรบัรองด้วย มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัทีย่ ืน่วซี่า (สะกด

ชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 

 หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่า่สุดไมเ่กนิ 

30 วนั นบัจากวนัทีน่ดัยืน่วซี่า  
สาํเนาจากสมุดบญัช ียอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่า่สุดไมเ่กนิ 30 วนั สามารถใชแ้ทน 
BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีทีส่มุดบญัชดีงักลา่วมกีารเคลื่อนไหวบญัชอียา่งต่อเน่ืองไมม่ี
การกระโดดขา้มเดอืนและในทุกหน้าทีม่รีายการเดนิบญัชขีองผูส้มคัร ตอ้งมกีารระบุหมายเลข
สมุดหรอืหมายเลขบญัช ีหากไมม่ไีมส่ามารถใชย้ืน่ได ้

***หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชเีลม่เดยีวกนัเทา่นัน้*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหต:ุ 

 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่คาํรอ้งขอวซี่า เพือ่สแกนลายน้ิวมอื 

 ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าของสถานทตูฯ โดยประมาณ 10-15 วนัทาํการ 

 หลงัจากทีผู่ส้มคัรไดท้าํการยืน่ขอวซี่ากบัทางศูนยย์ืน่คาํรอ้งขอวซี่าแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตให้
ผูส้มคัรทาํการยมืหนงัสอืเดนิทางจากสถานทตูฯ ในขณะทาํการพจิารณาวซี่าไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม 
ดงันัน้หากทา่นมคีวามจาํเป็นในการใชเ้ลม่เพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้บรษิทัทวัร์ 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิหรอืใหข้อ้มลูเทจ็แก่สถานทตูฯ อาจถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชง
เกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

 ค่าแปลเอกสารท่ีตอ้งรบัรองไม่รวมอยูใ่นค่าบริการ 

 
แผนท่ีการเดินทางเพ่ือการย่ืนคาํร้องขอวีซ่า 

สถานท่ีย่ืนคาํร้องวีซ่า: ศนูยย่ื์นคาํร้องขอวีซ่าฝรัง่เศส TLS ตึกสาทรซิต้ี ชัน้ 12 ถนนสาทรใต้ 

       ทีต่กึสามารถจอดรถได ้แต่ทางศูนยย์ืน่ไมม่บีรกิารตราประทบัทจีอดรถ 
การเดินทางท่ีสะดวก:  BTS สถานีช่องนนทรี 
      

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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