
  

 

1 VWFRACDGWYVS 

      

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 24058 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 



  

 

2 VWFRACDGWYVS 

      

เดินทางโดยสายการบิน Oman Air 

บริการด้วยเคร่ืองบินใหม่ ดรีมไลน์เนอร์ 

ที่น่ังกว้างให้ท่านสะดวกสบาย พร้อมบริการเคร่ืองดืม่ ตลอดการเดนิทาง  

พร้อมระบบ Entertainment บนเคร่ืองด้วยจอส่วนตัวทุกที่น่ัง 
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วันที ่ โปรแกรม 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า กลางวัน เย็น 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั  
  - 

2 
ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั – แฟรงกเ์ฟิร์ต – จตัุรัส
โรเมอร์ – โคโลญ 

 ✓ ✓ 
Mercure Hotel Koeln West 
หรือเทียบเท่า **** 

3 
โคโลญ – อมัสเตอร์ดมั – ล่องเรือหลงัคากระจก - Coster 
Diamonds – จตัุรัสดมัสแควร์ 

✓ ✓  
NH Amsterdam Schiphol 
Airport หรือเทียบเท่า**** 

4 
อมัสเตอร์ดมั – หมู่บา้นกงัหันลมซานส์ สคานส์ – 
หมู่บา้นชาวประมงโวเลนดมั – เมืองอูเทร็คท ์– รอตเทอร์
ดาม 

✓ ✓ ✓ 
NH Atlanta Rotterdam หรือ
เทียบเท่า**** 

5 
รอตเทอร์ดาม – เมืองบรูกส์ – กรุงบรัสเซลส์ – อะตอม
เมียม – จตัุรัสกรองด ์ปลาส 

✓ ✓ ✓ 
Gresham Belson Hotel 
Brussels หรือเทียบเท่า**** 

6 บรัสเซลส์ – ปารีส – พระราชวงัแวร์ซาย ✓ ✓ ✓ 
Novotel Paris Est หรือ
เทียบเท่า**** 

7 
ยา่นมงมาร์ต – ล่องเรือแม่น ้าแซนน์ – ประตูชยั – หอไอ
เฟล –พิพิธภณัฑล์ูฟวร์  

✓ ✓ ✓ 
Novotel Paris Est หรือ
เทียบเท่า**** 

8 
หา้งแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์– ลาวลัเลย ์วิล เลจ เอาทเ์ลท – 
ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล  

✓   - 

9 ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    - 
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ก าหนดการเดินทาง 
Day 1 (26 ธ.ค. 65)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั 
17.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน 

OMAN AIR (WY) โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
20.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินท่ี WY816  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 20 นาที)   
(เวลาท้องถิ่นประเทศโอมานช้ากว่าประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) 

23.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน  (เวลาทอ้งถ่ิน) น าท่านแวะพกัเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางสู่
แฟรงกเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (รอแวะเปล่ียนเคร่ืองประมาณ 3 ชัว่โมง 20 นาที) 

 

Day 2 (27 ธ.ค. 65) ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั – แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – โคโลญ  
            กลางวนั/เย็น 

02.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินท่ี WY115 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง 20 นาที)   

07.05 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระ
เรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นประเทศเยอรมันช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง)  
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น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของรัฐเฮ็สเซินและใหญ่เป็นอนัดับ 5 ของ
ประเทศเยอรมนี อิสระให้ท่านเดินเล่น จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีมีช่ือเสียงเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง อีกทั้ง
ด้านข้างย ังมี ศาลาว่าการเมือง (The Romer) หรือ Frankfurt City Hall และ  มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt 
Cathedral) มีอีกช่ือนึงวา่ “มหาวิหารเซนต์บาร์โธโลมิว” มหาวิหารแห่งน้ีนบัวา่เป็นแลนดม์าร์กส าคญัของเมือง มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมโกธิก ท่ีมีความสูง 95 เมตร มหาวิหารน้ีเป็นดัง่ศูนยร์วมใจของคนในชาติเยอรมนี และเป็นโบสถท่ี์ใหญ่
ท่ีสุดในเมือง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

 
 
บ่าย  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของประเทศเยอรมนี และเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุด 

ตั้งอยู่ริมสองฝ่ังแม่น ้ าไรน์ สถาปัตยกรรมมีการผสมกนัระหว่างส่ิงก่อสร้างสมยัใหม่และเก่าอย่างลงตวั น าท่านชมความ
งดงามตระการตาบริเวณภายนอกของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) อายุกว่า 900 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียน
มรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก (UNESCO) โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่ และสถาปัตยกรรมโกธิกท่ีจดัเป็นแลนดม์าร์กของเมือง
โคโลญ คู่กนักบัสะพานโฮเอินซอลเลิร์น (Hohenzollern Bridge) สะพานขา้มทางรถไฟท่ีทอดขา้มแม่น ้ าไรน์ จากนั้นน า
ท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่ารอบมหาวิหาร ชมอาคารต่างๆท่ีถูกการบูรณะให้เหมือนเก่าและยังคงถูกรักษาให้มี
สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมไม่วา่จะเป็นศาลากลางเมือง หรือโบสถต่์างๆ 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ***เมนูขาหมูเยอรมัน *** 
 ท่ีพกั Mercure Hotel Koeln West หรือเทียบเท่า 
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Day 3 (28 ธ.ค. 65) โคโลญ – อมัสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลงัคากระจก – Coster Diamonds – ดัมสแควร์  
            เช้า/กลางวนั 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมแม่น ้ า Amstel ซ่ึงท่ีมาของ

ช่ือเมือง มาจากการรวมช่ือของแม่น ้ าเขา้กบัค าว่า “Dam” ท่ีแปลว่าเขื่อนจนกลายมาเป็น Amsterdam ท าให้ถูกขนานนาม
วา่ เวนิสแห่งทะเลเหนือ  

 

  
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่าน ล่องเรือกระจก ชมความสวยงามรอบเมืองอมัสเตอร์ดมั เพลิดเพลินไปกบัสถานท่ีส าคญัต่างๆ ร้านคา้สองขา้งทาง 

และวิถีชีวิตของผูค้น จากนั้นรับชมการสาธิตการเจียระไนเพชร (Coster Diamonds) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของ
เนเธอร์แลนด์ไดรั้บการยกย่องว่าดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  จากนั้นเท่ียวชมรอบเมืองอมัสเตอร์ดมั ถ่ายภาพความสวยงาม
ดา้นนอกกบั พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace) อาคารท่ีหรูหราและโอ่อ่าท่ีสุดของเนเธอร์แลนด์จัตุรัสดัมส
แควร์ (Dam Square) เป็นสัญลกัษณ์ของอมัสเตอร์ดมัท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายของประวติัศาสตร์ เป็นยา่นท่ีรายลอ้มไปดว้ย
อาคารเก่าแก่ ศูนยร์วมหา้งสรรพสินคา้ ร้านอาหาร และคาเฟ่ อิสระชอ้ปป้ิงย่านคาลเวอร์สตรัส (Kalverstraat) เป็นถนนช้
อปป้ิงท่ีพลุกพล่าน สินคา้แฟชั่นแนวไฮสตรีททั้งรองเทา้และกระเป๋า เปิดประสบการณ์กับย่านโคมแดง (Red Light 
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District) แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี แสงสียามค ่าคืนและบรรยากาศของสาวงามตูก้ระจกท่ีให้บริการแบบถูกกฎหมาย
ตลอดเส้นทาง 

เย็น อสิระใหท้่านไดมี้เวลาเพลิดเพลินไปกบัเมืองอมัสเตอร์ดมั  
ท่ีพกั NH Amsterdam Schiphol Airport หรือเทียบเท่า 

 
  

Day 4 (29 ธ.ค. 65)  อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคานส์ - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – เมือง
อูเทร็คท์ – รอตเทอร์ดาม           เช้า/กลางวนั/เย็น 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางไปยงัหมู่บา้นกังหันลม ซานส์ สคานส์ (Zaanse Schans) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอมัสเตอร์ดัม ปัจจุบนัเป็น

พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ท่ีใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 17-18 โดยท าหน้าท่ีผลิตน ้ ามันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษงานไม้ นอกจากน้ีภายในหมู่บ้านแห่งน้ียงัมี
พิพิธภณัฑท่ี์น่าสนใจ อาทิเช่น พิพิธภณัฑเ์บเกอร่ีชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเคร่ืองกาแฟและชา โรงอบน ้ ามนั (Oil Mill) 
และโรงงานท ารองเทา้ไมท่ี้อยูคู่่กบัชาวดชัตม์าแต่โบราณ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย เดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) เป็นเมืองประมงทางทะเลท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองของท่าเรือและ
หมู่บา้นชาวประมงอนัแสนคึกคกั รวมไปถึงลกัษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดตัช์ ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงไดรั้บการ
อนุรักษเ์อาไวเ้ป็นอย่างดี จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัเมือง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองอูเทรคต์ (Utrecht) เมืองแห่ง
การศึกษา มีมหาวิทยาลยัเก่าแก่ และมีนกัศึกษาป่ันจกัรยานไปมาอย่างคึกคกั สมกบัเป็นหน่ึงในเมืองจกัรยานท่ีมีช่ือเสียง
ระดบัโลก ใจกลางเมืองโบราณของอูเทรคตมี์อาคารและส่ิงปลูกสร้างมากมายซ่ึงมีอายุยอ้นไปถึงยคุกลาง เป็นศูนยก์ลาง
ทางศาสนาของเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 8 มหาวิหารเซนต์มาร์ติน (St. Martin’s Cathedral) เป็นโบสถแ์บบกอทิก 
ดา้นในมีความสวยงาม ผนงัประดบัดว้ยหนา้ต่างกระจกสี คลองโบราณเอาเดอแครคว์ (Oudergracht) ซ่ึงในช่วงปลายปี
ตามสะพานและท่าเรือของเมืองจะตกแต่งดว้ยแสงไฟระยบิระยบัสวา่งไสวไปทัว่ 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าสู่เมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) เมืองท่าหลักและใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ามาส (Maas River) รอตเทอร์ดามนับเป็นเมืองท่าใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก มีความ
หลากหลายทางวฒันธรรม น าท่านถ่ายรูปกบั ตลาดในร่มแห่งแรกของเนเธอร์แลนด์ (Markthal) ประตูทางเขา้เป็นแบบ
ซุ้มโคง้มีรูปลกัษณ์โดดเด่นสะดุดตา ผนังดา้นบนถูกตกแต่งดว้ยผลงานศิลปะท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกในช่ือ Horn of Plenty 
บ้านลูกบาศก์ (Cube Houses) สีเหลืองสะดุดตาจนกลายเป็นจุดท่ีผูค้นหลัง่ไหลมาถ่ายรูป อาคารท าเนียบขาว (Witte 
Huis) เป็นหน่ึงในอาคารไม่ก่ีแห่งในใจกลางเมืองรอตเตอร์ดมัท่ีรอดชีวิตจากการทิ้งระเบิดในปี 1940 ในช่วงสงครามโลก
คร้ังท่ีสอง ปัจุบนัอาคารท าเนียบขาวใชเ้ป็นพื้นท่ีส านกังานและร้านกาแฟ 

 
  
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพกั NH Atlanta Rotterdam หรือเทียบเท่า 
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Day 5 (30 ธ.ค. 65) รอตเทอร์ดาม – เมืองบรูกส์ – บรัสเซลส์ – อะตอมเมียม – จัตุรัสกรองด์ ปลาส 
            เช้า/กลางวนั/เย็น 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางเขา้สู่เมืองบรูกส์(Bruges) (ระยะทาง 176 กม. ประมาณ 2.30 ชม.) เมืองมรดกโลกริมทะเลสาบแห่งเบลเยีย่ม เมือง

ขนาดเล็กท่ีเต็มไปดว้ยความสวยงาม เรียบง่าย ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ จากภูมิทศัน์ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยแม่น ้ าล าคลอง 
และวิถีชีวิตท่ีไม่เร่งรีบของชาวเมือง แต่ก็ยงัคงไวซ่ึ้งคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม  เท่ียวชมจัตุรัส
กลางเมืองบรูกส์ (Markt Square) ใจกลางเมืองท่ีแวดล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมส าคัญอย่างศาลาว่าการเมืองบรูกส์ 
(Brugels Town Hall) อาคารสไตลก์อธิค (Gothic) ท่ียงัคงเป็นท่ีตั้งหน่วยงานต่างๆ ของเมืองอยู่จนถึงปัจจุบนั  หอระฆัง
ประจ าเมือง (Belfry of Bruges) ยงัท าหนา้ท่ีส่งเสียงเพลงอนัไพเราะจากระฆงัจ านวน 48 ใบท่ีติดตั้งอยูภ่ายในหอ 

 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *** เมนูเล่ืองช่ือ หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว *** 
บ่าย จากนั้นเดินทางเขา้สู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 130 กม. ประมาณ 2 ชม.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม น า 

ท่านถ่ายรูปคู่  อะตอมเมียม (Atomium)  ประติมากรรม รูปอะตอมมหึมา สัญลกัษณ์จากการรวมตวัคร้ังแรกของกลุ่ม
ประเทศยุโรปเม่ือปี ค.ศ. 1959 ถ่ายรูปด้านนอกกับพระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลส์ (Royal Palace of Brussels) เป็น
สถานท่ีท่ีกษตัริยเ์บลเยี่ยมใช้เป็นท่ีประทบัทรงงานและปฏิบติัพระราชกรณียกิจต่างๆ  ถ่ายรูปคู่รูปป้ันเด็กชายก าลังฉ่ี 
(Manneken Pis) ประติมากรรมท่ีถูกใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ในการแสดงความเขม้แขง็ และสามคัคีของชาวบรัสเซลส์ มาตั้งแต่
การรอดพน้จากความเสียหายอย่างน่าอศัจรรย ์ในเหตุการณ์ปฎิวติัฝร่ังเศส บริเวณจัตุรัสกรองด์ ปลาส (Grand-Place) 
จดัเป็นหน่ึงในจตุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในยโุรป เป็นสถานท่ีซ่ึงเป็นจุดรวมของอาคารและสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและเก่าเเก่
เเบบบาร็อก โกธิก เเละนีโอโกธิก ศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส์ (Brussels Town Hall) เป็นสถาปัตยกรรมเก่าเเก่ เเละเป็น
อาคารท่ีถือว่างดงามมาก มีจุดเด่นอยู่ท่ียอดแหลมของหอแขวนระฆงั อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัท่ี ถนน Avenue 
Louise เป็นถนนท่ีมีช่ือเสียง เรียงรายไปดว้ยร้านเส้ือผา้แฟชัน่ระดบัไฮเอนด ์
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เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพกั Gresham Belson Hotel Brussels หรือเทียบเท่า 

Day 6 (31 ธ.ค. 65) บรัสเซลส์ – ปารีส – พระราชวงัแวร์ซาย      เช้า/กลางวนั/เย็น 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางเขา้สู่  มหานครปารีส (Paris) (ระยะทาง 315 กม.ประมาณ 4.30 ชม.) เมืองหลวงของฝร่ังเศส สถานท่ีในฝัน

แห่งหน่ึงของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก ตั้งอยูบ่ริเวณแม่น ้ าแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศ หน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ
และวฒันธรรมท่ีล ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลก เมืองแห่งศิลปะ วฒันธรรม แฟชัน่ การศึกษา อบอวลไปดว้ยความโรแมนติก 
เตม็ไปดว้ยประวติัศาสตร์ และความสวยงามของมหานครแห่งน้ี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เขา้ชมพระราชวังแวร์ซาย (Versailles Palace) ชมความหรูหราอลงัการของพระราชวงัท่ีสร้างแรงบนัดาลใจใหเ้กิดงาน

ศิลปะมากมาย ซ่ึงทัว่โลกยกยอ่งวา่พระรางวงัแวร์ซาย เป็นท่ีรวบรวมเอกลกัษณ์แห่งศิลปกรรมของฝร่ังเศส และท่ีประทบั
ต่างๆของราชวงศบ์ูร์บงตั้งแต่สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 

 
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร *** เมนูเอสคาโก้ เสิร์ฟพร้อมไวน์ท่านละ 1 แก้ว หรือ Soft Drink ***  
 ท่ีพกั Novotel Paris Est หรือเทียบเท่า  
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Day 7 (1 ม.ค. 66) ย่านมงมาร์ต – ล่องเรือแม่น ้าแซนน์ – ประตูชัย – หอไอเฟล –พพิธิภัณฑ์ลูฟวร์ 
            เช้า/กลางวนั/เย็น 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางเขา้สู่ ย่านมงมาร์ต (Montmartre ) ตั้งอยูท่างตอนเหนือของมหานครปารีส เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีบนเนินสูง จึงท า

ใหส้ามารถมองเห็นวิวของปารีสไดเ้เบบพาโนรามา ยา่นน้ีถูกขนานนามวา่เตม็ไปดว้ยจิตวิญญาณของศิลปิน  ชมมหา
วิหารซาเครเกอร์ (Bassilica of Sacre Coeur) (ดา้นนอก) ตวัโบสถน์ั้นถูกสร้างขึ้นในสไตลไ์บเซนไทน์ (Byzantine-style) 
ตวัวิหารซาแครเกอร์ก่อจากหินปูนทราเวอร์ทีน เป็นหินท่ีโดดเด่นเร่ืองการทนต่อสภาวะอากาศส่งผลใหต้วัวิหารเองยงัคง
ความงดงามมาไดจ้นทุกวนัน้ี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านล่องเรือ บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เรือชมวิวแม่น ้ าแซนน์ ท่ีไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส ชม

ความงามของสถาปัตยกรรมอนัโอ่อ่าสองฝ่ังแม่น ้ า เช่น พิพิธภณัฑล์ูฟวร์ เกาะกลางแม่น ้าอีลเดอลาซิติ มหาวิหารนอเทรอ
ดาม รูปป้ันเทพีเสรีภาพ หอไอเฟล หน่ึงในความประทบัใจท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมาเยอืนปารีส 

 

   
 ผา่นชมลานประวติัศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de  la Concord) ในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส ถนนสายโรแมนติก ชองป์ เอลิ

เซ่ (Champs   Elysees) ซ่ึงไดรั้บการขนานนามว่าเป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลกท่ีเต็มไปดว้ยร้านคา้แบรนด์เนมจากดีไซ
เนอร์ช่ือกอ้งโลกและยงัคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมของตึกในสมยัโบราณ ประตูชัย สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของนโป
เลียน ถ่ายรูปท่ีระลึกกบั หอไอเฟล  แลนดม์าร์คแห่งปารีส หอคอยโครงสร้างเหลก็ท่ีมีความสูงสง่า ท่ีเป็นหน่ึงในจุดหมาย
ปลายทางของนักท่องเท่ียวทั่วโลก เม่ือมาเยือนประเทศฝร่ังเศสก็ต้องมาชมความงาม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ หรือ
พระราชวงัลูฟวร์ในอดีต เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงและโด่งดงัท่ีสุดของปารีส เป็นท่ีรวบรวมงานศิลปะท่ีมีค่าท่ีมีของโลก
จ านวนมหาศาล และ มหาวิหารน็อทร์ดามแห่งปารีส มหาวิหารสูงตระหง่านสมยัศตวรรษท่ี 13 ท่ีมีเสาค ้ายนัลอยและรูป
สลกัการ์กอยล ์ 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
   ท่ีพกั Novotel Paris Est หรือเทียบเท่า 
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Day 8 (2 ม.ค. 66) ช้ อ ป ป้ิ ง  ห้ า ง แ ก ล เ ล อ ร่ี  ล าฟ า แ ยต ต์  –  ล า วั ล เ ล ย์  วิ ล  เ ล จ  เ อ า ท์ เ ล ท  –  
ท่าอากาศยาน ชาร์ล เดอ โกล       เช้า 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) หา้งหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของปารีส 

ภายในอาคารเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อีกทั้งยงัยิง่ใหญ่อลงัการ สมกบัเป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีอายมุากกวา่ 
100 ปี เตม็ไปดว้ยสินคา้แฟชัน่แบรนดเ์นม เคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ Chanel , Christian Dior, Prada, Balenciaga 
ฯลฯ รวมไปถึงมีภตัตาคารซ่ึงใหบ้ริการอาหารฝร่ังเศสซ่ึงเป็นรสชาติเฉพาะของเมืองปารีสอีกมากมาย หรืออิสระถ่ายรูป
กบัสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่น เช่น โอเปร่ากานิเยร์ และบริเวณใจกลางเมือง หรือห้างลา ซามาริแตน (La Samaritaine) 
หา้งสรรพสินคา้คอนเซ็ปตส์โตร์ท่ีกลบัมามีชีวิตอีกคร้ังนบัตั้งแต่เปิดท าการเม่ือปี 1870 

เท่ียง อสิระอาหารกลางวัน เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาในการช้อปป้ิง 

 
 
บ่าย อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงท่ี ลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท (La Vallee Village) เป็นเอาทเ์ลทจ าหน่ายสินคา้แบรด์เนมช่ือดงัต่างๆ 

เช่น Fendi , Gucci, Celine, Dolce & Gabbana, Versace  
17.00 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล 
21.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั ประเทศโอมาน โดย สายการบิน OMAN AIR (WY) เท่ียวบินท่ี WY132 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง)   
 

Day 9 (3 ม.ค. 66) ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
07.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั ประเทศโอมาน น าท่านแวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง เพื่อเดินทางสู่ประเทศไทย 

(รอแวะเปล่ียนเคร่ืองประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาที) 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน OMAN AIR (WY) เท่ียวบินท่ี WY815 
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชัว่โมง 45 นาที)   
17.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
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หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเท่ียว โรงแรม เมนูอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท 
(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานท่ี) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *กรณีที่บางรายการไม่สามารถเป็นไปตาม
โปรแกรมที่ก าหนดได้เน่ืองจากสภาวะอากาศหรือสภาพการจราจรในแต่ละสถานที่นั้นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอ่ืนแทน
และจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ. 

 
อตัราค่าบริการ

 

ก าหนดวันเดินทาง 
Periods 

ราคา 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน พกัเดี่ยว 

26 ธ.ค. 65 – 03 ม.ค. 66 84,999 17,000 
 
 

 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า  (กรณีมีวีซ่าแลว้ หกัคืน 5,000 บาท) 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ  เน่ืองจากอยู่ใน

แถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนั
เป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  เน่ืองจากการวางแพลนห้องพกัของแต่ละ
โรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ 
อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
เงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีการแยกห้องพกั โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ี
มีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่าง
กนั 

 กรณีท่ีมีการจดังานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดความเหมาสม 

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

อตัราค่าบริการนีร้วม 
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 ค่ามคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวคอยบริการและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท,์ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซกัรีด,มินิบาร์ในห้อง 

รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์ก าหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ  เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และ
อาหารอิสลาม มุสลิม อาหารทะเล เป็นตน้ รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,ค่า
น ้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมี
ค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทางเป็นตน้  

 ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น(บางสถานท่ี) 2 ยูโร/ ท่าน /วัน  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเข้ามาใน

โรงแรมท่ีพกัและเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 
  ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) 
 

 
1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 35,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ช าระตามท่ีบริษัทก าหนด ขออนุญาต

ตัดท่ีน่ังเพ่ือให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรอท่ีน่ังอยู่โดยอตัโนมัติ  และต้องช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่าน
ไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทาง
บริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ  
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง   
บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด 

5. เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 

เง่ือนไขการให้บริการ 
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- ยกเลิกการเดินทางมากกวา่ หรือ 30 วนัก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการ 5,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทวัร์เตม็จ านวน  
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทัฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จ านวน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม) 
- กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ, เจ็บป่วย, เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินให้ระบุขอ้ความตามเง่ือนไขสายการ
บินนั้นๆ เพื่อจะได้ยืนยนักับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีต่างประเทศ (ทั้ งน้ีขึ้ นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท
ต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแลว้) และ 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่ากรณีท่ีท่านยืน่วีซ่าแลว้ 

 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า  15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น  พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 
โรคระบาด หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย 
และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดย
ไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว เช่น การปรับขึ้นของค่าภาษีน ้ามนัจากสถานการณ์ปัจจุบนั โดยบริษทัจะเรียกเก็บตามจริง 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านมากกวา่ 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

ม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท

ของตวันกัท่องเท่ียวเอง เช่น กระเป๋าสูญหายระหวา่งการเดินทาง 

การยกเลกิ 

หมายเหต ุ
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11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 
ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้  

12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวใน
ระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด  (โปรดแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้ก่อนท าการจอง) 

14. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ  แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ี
ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

16. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมี
ผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู ้
พิจารณาวีซ่าใหก้บัท่าน 

17. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือ
จะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

- ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ทางบริษทัจะคิดค่าบริการตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น
จริงในต่างประเทศ โดยจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

-  หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
- ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารอง

ตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะ
เป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะตรวจสอบกบัพนกังานขายให้มีการยืนยนัการ
ออกเดินทาง 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
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1.หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ (หากมีหนงัสือเดินทาง
เล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซ่าดว้ย)  
2.รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรงหา้มสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั 
ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ ไม่ยิม้เห็นฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ 
โดยต้องเห็นใบหน้าอย่างชัดเจน 
3.หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด   
*กรณีเจ้าของกจิการ  หลกัฐานทางการคา้ เช่น หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือส าเนา
ใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*กรณีพนักงาน หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนัเร่ิมงาน พร้อมสลิปเงินเดือน 
ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*กรณีข้าราชการ หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนัเร่ิมงานพร้อมสลิปเงินเดือน
ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*กรณีนักเรียนและนักศึกษา หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่อายุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

(ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 
4.หลกัฐานการเงิน (Bank Statement)  
- กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง Bank Statement บญัชีออมทรัพยส่์วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขท่ีบัญชีระบุอยู่
ทุกหน้า (สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ 
Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 
- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พี่นอ้ง ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั หรือ สามี
ภรรยา เท่านั้น) และตอ้งท าเป็นหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ถ่ายส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement 
ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้ออกใหแ้ละผูท่ี้ถูกรับรองค่าใชจ่้ายให ้เช่น ส าเนา
ทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียนบา้น 
- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคนตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากบิดา&มารดาซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอโดยระบุประเทศและวนัเดินทาง
(ตัวจริง) 
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบั
ใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอต้นสังกดั พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่
เพยีงผู้เดียว 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 
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- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบับุตรท่ีสถานทูตด้วย ท้ัง
สองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น) 
5.ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 
6.ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 
 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาเชงเก้น 
โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ในการยืน่วีซ่าของท่าน (กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) ………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ช่ือ-นามสกุลเดิมตอนเกิด (ภาษาองักฤษ) ……………………………………………………………………………………………... 

3.  เพศ            ชาย                หญิง 

4. ท่ีอยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้น(ภาษาองักฤษ) ……………………………….………………………………….…………….……….... 

..........................................................................................................................รหสัไปรษณีย…์………………………………….…….. 

5. ท่ีอยูพ่  านกัปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบียนบา้น(ภาษาองักฤษ) ………………………………………………….…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

รหสัไปรษณีย…์………………อีเมลแ์อดเดรส ...…………………………………………………………………………......……….... 

6. โทรศพัทมื์อถือ (โปรดระบุ) ……………………………  โทรศพัทบ์า้น (ถา้มี) ……………………………........................................ 

7. อาชีพปัจจุบนั ......................................................................................................................................................................................... 

ต าแหน่งงาน (ตรงกบัท่ีระบุในหนงัสือรับรองการงาน) …………………………………………………………..................................... 

8. ช่ือสถานท่ีท างาน ธุรกิจร้านคา้ โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั หากประกอบกิจการคา้ขาย) โปรดระบุอยา่งชดัเจน  

(ท่ีอยูท่ี่ท างาน)……………………………………………………………………............................................... .................................... 

.................................................................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์………….........................    

โทรศพัทท่ี์ท างาน…………………………อีเมล…์………………………………................................................................................... 

9. รายไดต้่อเดือน ………………………………………………………………………………………………… 

10. สถานภาพ           โสด  หยา่  แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

   สมรส  ม่าย   แยกกนัอยู ่อยูกิ่นฉนัสามี ภรรยา 

11. ช่ือ-สกุลคู่สมรส (ถา้มี)………………………………………………………………………………………………………………. 

วนั/เดือน/ปี เกิด.................. …. ………………...สถานท่ีเกิด……………...……...…………………………………………..…………. 

12. ช่ือ-สกุลของบิดา ………………………………………………… ………………………………………….……………….……... 

วนั/เดือน/ปี เกิด.................. …. ………………...สถานท่ีเกิด……………...……...……………………………………………..………. 
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13. ช่ือ-สกุลของมารดา………………………………………………....……...………………………………………………………… 

วนั/เดือน/ปี เกิด.................. …. ………………...สถานท่ีเกิด……………...……...………………………………………………..……. 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าหรือไม่ ถา้มี ขอรายละเอียดดงัน้ี  

เลขพาสปอร์ต……………………วนัออก ..…………………. วนัหมดอาย ุ......................... ออกให ้ณ ประเทศ .................................... 

15. ยอดเงินคงเหลือในบญัชีออมทรัพย ์(ท่ีท่านใชแ้สดงกบัสถานทูตเพื่อยืน่ค าร้องขอวีซ่า) ……………………...................................... 

16. วีซ่า Schengen ท่ีเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวีซ่า)  ............................................................... 

 ไม่เคย  

 เคยได ้ ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี .............................................. ถึงวนัท่ี .................................................................. ................................. 

17. เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี     

 ไม่เคย  

 เคยได ้(กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ หากทราบ)................................................................................................................ 

18.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่      

 ไม่เคย  

 เคยได ้ (เหตุผลในการปฏิเสธ) ...................................................................................................................................................... 

19. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัอยูข่องผูร้้องขอ 

 ตวัผูข้อวีซ่าเอง     

 เช็คเดินทาง         

 บตัรเครดิต     

 เงินสด   

 มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ่้ายให ้(บิดา-มารดา/ญาติ/บริษทั/องคก์ร)       

 กรุณาระบุช่ือ .............................................................     

 ความสัมพนัธ์ ............................................................ 

 

 
 
 

*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสาร

เพิม่เติมให้ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต ***   
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• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า ของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี  

หมายเหตุ : ใชเ้วลาท าการอนุมติัวีซ่านบัจากวนัยื่นประมาณ 10-15 วนัท าการ เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารท่ีออกจากทาง
ราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด ในวนัยื่นวีซ่าหนงัสือเดินทางตอ้งน าส่งเขา้สถานทูตและระหว่างรอผล
การอนุมติัวีซ่า ไม่สามารถดึงหนงัสือเดินทางออกมาได ้ การยื่นวีซ่าแต่ละคร้ังกบับริษทัทวัร์ จะตอ้งท าการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะ 
เท่านั้น โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมีจ านวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรั์บยื่น จะเป็นผูก้  าหนดวนัยื่นวีซ่าเท่านั้น ถา้หากผูเ้ดินทางไม่
สามารถไปยืน่วีซ่าในวนัท่ีก าหนดได ้อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม. 

 
มาตรการท่องเที่ยวแบบ NEW NORMAL 

 

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการรองรับวคัซีนของแต่ละประเทศจุดหมายปลายทางก่อนออกเดินทาง 
1.ติดตั้งแอพลิเคชัน่ หมอพร้อม 
2.ไดรั้บวคัซีนครบถว้นแลว้และตอ้งไดรั้บอยา่งนอ้ย 14 วนั ก่อนการเดินทาง 
3. เตรียมเอกสาร International Covid-19 Vaccination Certificate ผา่นแอพลิเคชัน่ หมอพร้อม 
4. เตรียม EU Digital Covid Certificate แอพลิเคชัน่ หมอพร้อม โหมด Digital Health Pass 
** เอกสารมีและขั้นตอนการเดินทางมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา กรุณาอพัเดททุกคร้ังก่อนการเดินทาง** 
ระหว่างเดินทาง 
ตอ้งแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหน่ึงในการเดินทางเขา้สหพนัธ์ฯไม่วา่โดยช่องทางใด 
1. แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ท่ีออกภายใน 48 ชัว่โมงนบัถึงการเดินทางออกจากประเทศตน้ทางท่ีเดินทางมาถึง
สหพนัธ์ฯ 
2. ตอ้งแสดงเอกสารรับรองการไดรั้บวคัซีน โดยตอ้งเป็นวคัซีนท่ีไดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้นอีย ู
3. ประวติัการป่วยติดเช้ือฯ (ผลการตรวจเช้ือแบบ PCR Test อายุอยา่งนอ้ย 28 วนั แต่ไม่เกิน 90 วนั 
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**หากตอ้งตรวจโควิดหลงัจากถึงประเทศตน้ทางตามมาตรการเขา้-ออกประเทศโดยมีเจา้หนา้ท่ีฯ มาท าการตรวจ RT-PCR  (ค่าใชจ่้าย
ในส่วนน้ีไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์)** 

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย (ตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป) 
ผู้มีสัญชาติไทย และ ชาวต่างชาติ (อาจมีการเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัประกาศจากรัฐบาล) 
- ไม่ตอ้งลงทะเบียน Thailand Pass 
- เดินทางเขา้ประเทศโดยไม่ตอ้งกกัตวัและไม่ตอ้งตรวจหาเช้ือโควิด-19 เม่ือมาถึง 
- ตอ้งแสดงเอกสารรับรองการไดรั้บวคัซีน หรือหากไม่ไดรั้บวคัซีน/รับวคัซีนไม่ครบ ใหแ้สดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional 
ATK ท่ีออกภายใน 72 ชัว่โมงก่อนเดินทาง 
 

หมายเหตุ : แต่ละประเทศมีเง่ือนไขให้นักท่องเท่ียวจะต้องมีประกันสุขภาพและประกันการเดินทางท่ีแตกต่างกัน (ค่าประกันสุขภาพ
ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายขึน้อยู่แต่ละประเทศน้ันๆ) และเง่ือนไขต่างๆข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ยึดตามประกาศของทางรัฐฯและประเทศท่ีเดินทางเป็นหลัก  ทางบริษัทฯจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ  *กรุณาอ่านเง่ือนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงิน*  
จากน้ันจะถือว่าผู้เดินทางรับทราบตามข้อก าหนด หากเกดิความเสียหายใดๆขึน้ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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