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วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

18.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 
4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความ
สะดวก 

21.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ 
EK373  ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่สอง  ดูไบ-ปารีส-เมืองอ็องเฟลอร์-โบสถ์เซนต์ แคทเธอร์รีน-หมู่บ้าน BEUVRON-
EN-AUGE                   (-/L/D) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
04.05 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK071 ( 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
09.25 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ เมืองออ็งเฟลอร์ (HONFLEUR) เมืองท่าเล็กๆของแคว้นนอร์มองดี ซึ่ง
ตั้งอยู่บนฝั่งทางตอนใต้ของบริเวณปากแม่น้ำแซน ปัจจุบันเมืองเล็กๆแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามของ
เมืองท่าเก่าแก่ที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส และ ท่าเรือประมงเก่าแก่  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซนต์ แคทเธอร์รีนเป็นโบสถ์ไม้
ที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ตื่นตาไปกับความเก่าแก่ของระเบียงหอระฆังที่ประดับประดาอย่างวิจิตร  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Beuvron-en-Auge เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 
2 ดูไบ-ปารีส-เมืองอ็องเฟลอร์-โบสถ์เซนต์ แคทเธอร์รีน-หมู่บ้าน 

BEUVRON-EN-AUGE           
× √ √ 

3 มงต์แซงมิเชล-วิหารมงต์แซงต์มิเชล-เมืองดินง-เมืองแรนส์
  

√ √ √ 

4 ปราสาทเชอนองโซว์-เมืองตูร์-OLD TOWN เมืองตูร์ √ √ √ 

5 เมืองปารีส-ล่องเรือบาโตมุช-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ห้าง 
SAMARITAINE   

√ √ × 

6 หอไอเฟล-ประตูชัย- La Vallee Outlet-สนามบินปารีส                                                   √ × × 

7 สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 
     

 



 

 

ตั้งอยู่ใน Calvados นอร์มังดี เกือบทุกบ้านที่นี่จะสร้างขึ้นในสไตล์ครึ่งไม้ที่งดงามเรียกว่า Vieux 
Manoir จากสมัยศตวรรษที่16 และมีชื่อเสียงในนอร์มังดี 

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  
 Mercure Caen Cote De Nacre หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม มงตแ์ซงมเิชล-วหิารมงตแ์ซงตม์เิชล-เมอืงดนิง-เมอืงแรนส ์     (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ มงต์แซงตม์เิชล (Mont Saint-
Michel) ในเขตแคว้นนอร์มังดี ที่ตั้งของศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้กับมหา
วิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม นำท่านถ่ายรูปและเที่ยวด้านนอก วิหารมงต์แซงต์มิเชล (ไม่รวมค่า
ตั๋วเข้าชมด้านใน) เป็นวิหารที่ตั้งอยู่บนฐาน
หินแกรนิตขนาดใหญ่ โดดเด่นเป็นสง่า กลาง
ทะเลชายฝั่งตะวันตก บริเวณแคว้นนอร์มองดี 
โดยจะมีถนนเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่ไปยัง
เกาะ ทำให้สะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้นตัว
วิหารมีความสูงจากระดับน้ำทะเล ความสูง
รวมฐานและตัววิหารสูงถึง 155 เมตร วิหารที่
เป็นจุดเด่นของเกาะชื่อเดียวกัน สามารถเห็น
ได้ตั ้งแต่ไกลด้วยยอดจั ่วสูง แรกเริ ่มเดิมที
วิหารได้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 ก่อนจะมาเสร็จเรียบร้อยในปี 1532 เป็นวิหารในศาสนาครสิต์
นิกายโรมันคาทอลิกที่สวยงดงามด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค อีกหนึ่งจุดเด่นของวิหารนี้ก็คือรูป
ปั้นของอัครทูตสวรรค์ มิคาเอลที่อยู่บนยอดวิหารเป็นเหมือนผู้มาโปรดและปกป้อง ด้านในวิหารก็
สวยสง่าไม่แพ้ภายนอกด้วยโถงใหญ่ที่หลังคาสูงและตกแต่งอย่างวิจิตรตามสไตล์โกธิค ทั้งวิหาร
และเกาะมงแซงต์มิเชลนี้ได้ถูกยกให้เป็นโบราณสถานแห่งฝรั่งเศสและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปในปี 
1979  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่ เมืองดินง (Dinan) เมืองเล็กๆ มี
แม่น้ำ La Rance ไหลผ่าน อยู่ในแคว้นบริทานี เมือง
ที่ขึ ้นชื ่อเรื ่องความสวยงาม มีคำกล่าวที่ว่า หาก
ต้องเลือกเที่ยวสักหนึ่งเมืองในแคว้นบริทานี ก็ให้
เลือกเมืองดินง เมืองที่มีความเก่าแก่สวยงามยงัคง
ความเป็นเมืองยุคกลาง ช่วง ศตวรรษที่ 13 ไว้ได้
อย่างสมบูรณ์เพราะเมืองดินง สมารถรอดพ้นจาก
การถ ูกบอมบ ์ ในช ่ วงสงค รามโลกคร ั ้ งท ี ่  2  



 

 

บ้านเรือนทั้งหมดจึงเป็นของดั้งเดิมทั้งหมด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแรนส ์เมืองหลวงแห่ง บริ
ทานี (BRITTANY)เป็นเมืองที่อุดมไปด้วยสถาปัตยกรรม และมีความหลากหลายของศิลปะในสมัย
ยุคกลาง นำท่าน ชมเมือง ผ่านชมอาคารแบบ Timber-Framed Buildings อันมีลักษณะเฉพาะ
ตัวเดินชม Place de la Mairie ที่ตั้งของศาลากลางเมืองแรนส์ (Town Hall) และโรงละครของ
เมือง ผ่านชม มหาวิหารแรนส์ (Saint-Pierre Cathedral) อันเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 6 เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญเปโตร 

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  
  Oceania Rennes หรือเทียบเทา่ 

วนัทีส่ี ่ ปราสาทเชอนองโซว์-เมืองตูร์-OLD TOWN เมืองตูร์      (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ปราสาทเชอนองโซว์ 
และนำท่านเข้าชม ปราสาทเชอนองโซว์ 
CHATEAU DE CHENONCEAU เ ป็ น
ปราสาทเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 400 ปี 
อย ู ่ ในแคว้นนอร ์ม ังด ี  ของฝร ั ่ง เศส 
อาณาบริเวณโดยรอบเป็นทุ่งหญ้า และ
ป่าเขา จึงมีทัศนียภาพที่สวยงามอย่าง
ย ิ ่ ง  ต ัวปราสาทเป ็นการออกแบบ
ก่อสร้างที่ผสมผสานระหว่างศิลปเรเนอ
ซองส์กับศิลปะแบบคลาสสิคสมัยใหม่เข้าด้วยกัน  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู ่  เม ืองตูร ์ TOURS เม ืองที ่มี
ความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นแบบโรมัน 
อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ  ฝรั่งเศสก่อนที่จะมีการย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ปารีส นำท่านชม เขต
เมืองเก่า โดยบริเวณใจกลางของเมืองเก่าจะเป็นที่ตั้งของจัตุรัส PLUMEREAU เป็นศูนย์กลางของ
การท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ เมือง โดยจัตุรัสถูกโอบล้อมไปด้วยเหล่าอาคารบ้านเรือนสมัยยุค
กลางที่งดงาม ซึ่งบางส่วนถูกสร้างด้วยไม้ซุง อีกทั้งยังรายล้อมด้วยร้านอาหาร และผับตั้งเรียงราย
เต็มสองข้างทางอันเป็นบรรยากาศที่เพลิดเพลินแก่การเดินเล่นชมเมืองเป็นอย่างมาก 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  
  Novotel Tours Centre Gare หรอืเทียบเท่า  
 
 



 

 

วนัทีห่า้ เมอืงปารสี-ลอ่งเรอืบาโตมชุ-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ห้าง SAMARITAINE    (B/L/-)       

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครปารีส 
เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่
นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ 
แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches 
River Cruise) ไปตามแม่น้ำแซนที ่ไหลผ่านใจ
ก ล าง ก ร ุ ง ปาร ี ส  ชมค วามส วย ง ามของ
สถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ
ต ล อ ด ส อ ง ฝ า ก ฝ ั ่ ง แ ม ่ น ้ ำ  เ ป ็ น อ ี ก ห นึ่ ง
ประสบการณ์ที ่น ่าประทับใจ จากนั ้นนำท่าน
ถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  (MUSEE 
DU LOUVRE) พ ิพ ิ ธภ ัณฑ ์ทางศ ิ ลปะท ี ่ มี
ชื่อเสียงที่สุด และเก่าแก่ที่สุด (เปิดตั้งแต่ปีค.ศ. 
1793) และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดิมที่ตัวอาคารเป็นพระราชวังหลวง ต่อมาในปีค.ศ. 1672 
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้ย้ายราชสำนักไปยังพระราชวังแวร์ซายส์ กระทั่งปี ค.ศ. 1793 ภายหลังการ
ปฏิวัติฝรั่งเศส ลูฟวร์จึงได้รับการบูรณะให้เป็นพิพิธภัณฑ์ และได้รับการยกย่องว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่
ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยมวลหมู่อาคารหลายหลัง จากนั้นนำท่านสู่ Samaritaine ห้างสรรพสินค้าใจ
กลางเมืองปารีสริมฝั่งแม่น้ำแซน ซึ่งเปิดให้บริการมาแล้วกว่า150ปี และได้มีการปรับปรุงใหม่ แล้ว
เสร็จเมื่อปี 2021 ภายในห้างฯนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนม มากมายแล้วยังมีภาพวาดศิลปะ
หลายรูปแบบท่ีสวยงามอีกหนึ่งแห่งในกรุงปารีส 

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  
  Mercure Paris Velizy Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัทีห่ก หอไอเฟล-ประตชูยั- La Vallee Outlet-สนามบนิปารสี         (B/-/-)                                               

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล 
สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.
1889 จากนั้นนำท่านถ่ายรูป ประตูชัย และผ่านชมทิวทัศน์ของร้านค้าบูติคชั้นนำระดับโลก ที่ตั้ง
เรียงรายอยู่บนถนนฌ็องเชลิเซ่ จากนั้น
นำท่านเด ินทางส ู ่  La Vallee Factory 
Outlet  แหล่งช้อปปิ ้งที ่รวมร้านค้าแบ
รนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัส
ประสบการณ์การช้อปปิ้ง ที่ครบครันด้วย
ส ินค ้ าช ั ้ นนำต ่ างๆ  มากมา ย  เช่ น 
CELINE, KENZO, LONGCHAMP, 
POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS 
GIRBAUD, PAUL SMITH, 
BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, 
CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ได้
เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

21.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ 
EK 076 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วนัทีเ่จด็ สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ          (-/-/-)  

06.35 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 

( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
19.15 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

ทางบริษัทจะดำเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามที่กำหนด แต่บางครั้งการเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก และขอแจ้งให้

ทราบว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในยุโรปบางแห่งจะปิดทำการในวันอาทิตย์ 
 

 



 

 

เดอืน วันเดนิทาง ราคา 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ทา่นละ 

ตุลาคม 2565 12-18 / 13-19 ต.ค. 69,900 10,000 
พฤศจกิายน 2565 10-16 พ.ย. 69,900 10,000 

ราคาสำหรบัเดก็อายตุำ่กวา่ 12 ป ีไมใ่ช้เตยีง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร ์
กรณจีอยแลนด ์สามารถสอบถามราคาการหกัคา่ตั๋วเครือ่งบนิไดจ้ากเจา้หน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดศกึษาเงือ่นไขตา่งๆ และรายละเอยีดการเดนิทางใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นตดัสนิใจซือ้ 
เมือ่ทา่นทำการชำระมดัจำแลว้ ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆทีบ่รษิทัระบไุว้ 

 
 

อตัราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์ 
• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนงัสือเดินทางและวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าเดินทางท่ีนอกเหนือจาก

รายการทวัร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซกัรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในหอ้งพกั เป็นตน้ 
• ค่าส่วนเกินของน ้าหนกักระเป๋า สายการบินอนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่าน 
• ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยโูรx 5 วนั = 10 ยโูร ) 
• ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

 

อตัราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์ 
• ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  
• โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/หอ้ง) 
• ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืน่วีซ่าเชงเกน้ (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
• ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 
• ค่ารถปรับอากาศ บริการน าเท่ียวตามรายการการท่องเท่ียว 
• หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  



 

 

เงือ่นไขการจองและการชำระเงนิ 
1. ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท หลังจากทำการจองใน 3 วันทำการ พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุ

เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง 
2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชำระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไม่

สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่กำหนด) 
3. สำหรับผู้เดินทางที่มีความจำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการเดินทางเพื่อมาทำ

การยื่นวีซ่า หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกตั๋วเครื่องบินหรือ
ตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (หากมีการจองคิวยื่นวีซ่าหรือยื่นวีซ่าแล้ว ทาง

บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 64-50 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท/ท่าน 
3. ยกเลิกการเดินทาง 49-40 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่ามัดจำทั้งหมด (20,000 บาท/ท่าน) 
4. ยกเลิกการเดินทาง 39-21 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งของราคาทัวร์ตามที่ระบุในโปรแกรม 
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุในโปรแกรม 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
7. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
8. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น  

ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าโรงแรม  เป็นต้น 
หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางน้อย
กว่า 15 ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด (ในกรณีที่มีการยื่นวีซ่า และท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ทาง
บริษัทขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง และท่านสามารถนำวีซ่านี้ไปใช้ได้ หากวีซ่านั้นยังไ ม่
หมดอายุ) 

2. หากท่านสละสิทธิ์ในการไม่ใช้บริการใดๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบรษิัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

3. ตั๋วเครื่องบินที่จัดไว้ตามโปรแกรมทัวร์ เป็นตั๋วแบบหมู่คณะ ซึ่งจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีที่ท่าน
ต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง และการจัดที่นั่งของผู้
เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพื่อแทรกแซงได้ 



 

 

สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน
กำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอิน
เท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอำนาจการตัดสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการและอำนวยความ
สะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ 

5. โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจาก
สภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี และสำหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเป็น 2 เตียง 
และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม 

6. เมื่อท่านได้มีการชำระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษัทฯหรือตัวแทนของบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ต่างๆที่ทางบริษัทฯได้กำหนดไว้แล้ว 

 
เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนกำหนด  
ระยะเวลาในการยื่น : 15 วันทำการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่านั้น ขึ้นอยู่กับศุนย์รับยื่นวีซ่าและสถานทูต) 
วันยื่นเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือและยื่นเอกสารด้วยตัวเอง  (จะมีเจ้าหน้าคอยช่วย
อำนวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า) 
 

1. PASSPORT ที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง  
2. เอกสารรับรองการไดร้ับวคัซีน ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น Vaccine 

Passport 
3. รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว (ขนาดตามรูปตัวอย่าง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใช้ในการยื่นวีซ่ามา

ก่อนหน้านี้ สถานทูตจะเข้มงวดในเรื่องของรูปถ่าย จะต้องเห็นหน้า ใบหูและดวงตาชัดเจน ห้ามใส่เครื่องประดับ 
คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

4. สำเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) / ทะเบียนสมรส 
ทะเบียนหย่า และ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

5. ใบรับรองการทำงาน ที่ออกจากหน่วยงานหรือบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชื่อ-นามสกุล 
ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ต และใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 
ในกรณทีีท่ำงานอิสระ เตรียมจดหมายชี้แจงการทำงานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อตัวเอง ลักษณะ
งานที่ทำ รายได้ต่อเดือน และลงชื่อตัวเอง 



 

 

ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมหนังสือรับรองบริษัท (DBD) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ หรือใบจดทะเบียนการค้า 
พร้อมแปลภาษาอังกฤษ 

ในกรณีเป็นน ักเร ียน น ักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเร ียน-นักศึกษา ฉบับจริงที ่ออกจาก
สถาบันการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) ใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 

6. หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน ก่อนวันยื่น 

STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจำและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลัก เพื่อความ
เหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 

BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ระบุชื่อผู้เดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชี
กระแสรายวัน 

7. การรับรองค่าใชจ้่ายให้กบัผู้เดนิทาง SPONSOR ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้กันต้องมีความสัมพันธ์กัน เช่น พ่อออกเงิน
ลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER (รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่) 

8. กรณทีีเ่ดก็อายตุำ่กว่า 20 ป ีเดนิทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา
, มารดา และบุตรจะต้องไปยืน่เรื่องแสดงความจำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่า
การอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการ
อย่างถูกต้อง และในวันนัดหมายยื่นวีซ่า ผู้ปกครองต้องมาเซ็นต์เอกสารด้วยกันทั้งคู ่ณ ศูนย์รับยื่นวีซ่า 

9. ใบกรอกขอ้มลูผูข้อวซีา่ กรณุากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วนและตรงตามความจริง เพราะข้อมูลที่ท่านไดใ้ห้
มา จะถูกบันทึกลงในใบสมัครยื่นวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดำเนินการขั้นตอน
การจองคิวและยื่นวีซ่าได้ 

11. รายละเอยีดดา้นบนทัง้หมดเปน็เพยีงเอกสารเบือ้งตน้ บางทา่นอาจถูกการเรยีกขอเอกสารเพิม่หรอืแปลเอกสารใน
บางข้อ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯได้  

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการยื่นที่เปลี่ยนแปลงไป 
ทางเจ้าหน้าที่อาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกครั้ง 

 
 
 
 
 
 



 

 

ใบกรอกขอ้มลูผูข้อวซี่า (สำคัญมาก) 
**ขอ้มลูนีใ้ชเ้พือ่นดัหมายควิวซีา่กบัสถานทตู ไมส่ามารถแกไ้ขภายหลงัได้ 
กรุณาระบรุายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  

 คำถามเปน็ภาษาไทย เพือ่ใหท้า่นเขา้ใจง่าย  
แตก่รุณาตอบคำถามเปน็ภาษาองักฤษตวับรรจง เทา่นัน้ *** 

 
 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง 
[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………
……….. 
นามสกลุ 
[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………. 
นามสกลุตอนเกดิ 
[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………
………….………… 
ชือ่ตัว 
[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………….. 
วัน /เดอืน / ป ี(ค.ศ.) 
เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………… 
สถานทีเ่กิด (จงัหวดั/
ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………
………….……….. 
สญัชาตปิจัจบุัน ...............................สญัชาตโิดยกำเนดิ หากต่างจาก
ปจัจบุัน……………………………………………….……..  

ทีอ่ยู่ปจัจบุนัทีส่ามารถติดตอ่ได้  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหสัไปรษณยี.์....................................... 
 

โทรศพัท ์(มอืถอื)  …………………………………………….……………………..……..………… 
E-mail…………………………………………………. 
 



 

 

ในกรณเีปน็ผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้อีำนาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว ์ 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………...................
.................................................. 
 

สถานทีท่ำงานหรอืสถานศกึษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ำงานหรอืสถานศกึษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 
ตำแหนง่งาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทท์ี่ทำงาน..........................................โทรสารที่ทำงาน......................................................................... 
 

รายไดต้อ่เดอืน......................................บาท  รายไดอ้ืน่.....................................จำนวน................................. 
 

แหลง่ทีม่า........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แตง่งาน แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน) หมา้ย  หยา่ 
 

ชือ่-นามสกลุ  บดิา.......................................................................................................................................... 
ชือ่-นามสกลุ มารดา .................................................................................................................................. 
 

ชือ่-นามสกลุ  คูส่มรส .................................................................................................................................. 
วันเกิด คูส่มรส................................................................................................................................................ 
จงัหวดัทีเ่กดิของคูส่มรส..................................................สญัชาตขิองคูส่มรส................................................. 
 
วีซา่เชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปทีีผ่่านมา 
 ไมเ่คย 
 เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 
เคยถกูพมิพล์ายนิ้วมอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

ไมเ่คย 
เคย (กรณุาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 
ท่านเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม่ 
ไมเ่คย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

ความรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการดำรงชีพระหวา่งการเดนิทางและพำนกัของผูร้อ้งขอ 
ตัวผูข้อวซีา่เอง       มีผูอ้ืน่ออกให ้  

                                                                 โปรดระบ ุชือ่-นามสกลุ............................................ 
                                                                 ที่
อยู่………………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
หมายเหต ุ: การอนมุัตวิซีา่เปน็ดลุพนิจิของทางสถานทตู  ทางบรษิัทไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทัง้สิน้ทัง้นี้บรษิทัเปน็เพยีงตวักลางและคอยบรกิารอำนวยความสะดวกให้แกผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

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