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รหัสโปรแกรม : 25785 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)       

GERMANY-SWISS-FRANCE 7 DAYS 5 NIGHTS BY WY  

เยอรมนี-สวติเซอรแ์ลนด-์ฝรัง่เศส 7 วนั 5 คืน โดยโอมานแอร ์(WY) 
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เสน้ทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง เท่ียวบิน 
ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิBKK-มสักตัMCT 09.10-12.05 WY818 6ชัว่โมง 

มสักตัMCT-มิวนิคMUC 14.10-19.00 WY123 6.30ชัว่โมง 

ปารีสCDG-มสักตัMCT 21.35-06.40 WY132 6.30ชัว่โมง 

มสักตัMCT-สุวรรณภูมิBKK 08.50-18.00 WY815 6ชัว่โมง 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
อาหาร 

โรงแรมที่พกั 
เชา้ เที่ยง เย็น 

1. 
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมสักตั-สนามบินมิวนิค 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)   
- - ✈ 

MERCURE HOTEL 

 MUNCHEN FREISING 

AIRPORT  

หรือเทียบเท่า 

2. 

มิวนิค-โฮเฮนชวานเกา-(เขา้ชมภายใน) 

ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น-ซูริค(สวิตเซอรแ์ลนด์)  

เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมนั 

✓ ✓ ✓ 
CROWN PLAZA ZURICH 

หรือเทียบเท่า 

3. 
ซรูิค-กรินเดอวาลด์ -พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (TOP OF 

EUROPE)-อินเทอรล์าเกน้  
✓ ✓  

METROPOLE INTERLAKEN 

หรือเทียบเท่า 

4. 
อินเทอรล์าเกน้-มองเทรอ-ปราสาทชิลยอง 

เวเวย่-์โลซาน-ดิจอง (ฝรัง่เศส) 
✓ ✓ ✓ 

MERCURE DIJON CENTER 

CLEMENCEAU  

หรือเทียบเท่า 

5. 
 ดิจอง-พระราชวงัแวรซ์าย-ปารีส  

เมนูพิเศษ ชิมหอยเอสคารโ์ก            
✓ ✓ ✓ 

MERCURE PARIS 

 VAL DE FONTENAY  

หรือเทียบเท่า 

6. 

ปารีส-พิพิธภณัฑล์ูฟวร ์(ไม่รวมค่าเขา้)-หอไอเฟล- 

จตัตุรสัคองคอรด์ -ประตูชยัฝรัง่เศส-ล่องเรือบาโตมูซ- 

ชอ้ปป้ิงหา้งซามาริแตง-รา้นปลอดภาษีเบนลกัซ ์

✓  ✈ ✈ 

7. สนามบินมสักตั-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ✈ - -  
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อตัราคา่บริการ 

สวิสเซอรแ์ลนด-์ฝรัง่เศส 7 วนั 5 คืน โดยโอมานแอร ์(WY) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกั2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่2ท่าน 

ท่านละ 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

ท่านละ 

02-08 เม.ย. 66 78,988.- 75,988.- 11,000 

09-15 เม.ย. 66 79,988.- 76,988.- 11,000 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าวีซ่า ช าระค่าวีซ่า ณ วนัยื่นวีซ่าเท่านั้น 

DAY1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติมสักตั – สนามบินมิวนิค                                                  

06.00 คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู9 บริเวณเคาเตอร ์T  

 สายการบิน OMAN AIR โดยมีเจา้หน้าท่ีของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับท่านเพื่ออ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรท่ีนัง่และโหลดสมัภาระในการเดินทาง 

09.10 ออกเดินทาง สู่สนามบินนานาชาติมสักตั โดย สายการบิน OMAN AIR เท่ียวบนิที่ WY818   

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

 

12.05 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมสักตั เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบิน ใหท้่านพกัผ่อนและเดินชอ้ปป้ิงใน

สนามบินที่มีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถ่ินในมสักตัชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชม.) 

14.10      ออกเดินทางสู ่สนามบินมิวนิค เท่ียวบนิ WY123  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

19.00 เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ย  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

 MERCURE HOTEL MUNCHEN FREISING AIRPORT ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
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DAY2 
มิวนิค-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน ์(เขา้ชมภายใน)-ฟุสเซ่น-ซูริค 

                                                                                     เชา้,กลางวนั,เย็น                      

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ1) 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) 

เที่ยง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (ม้ือ2) เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมนั 

บ่าย น าท่านขึ้ นสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สรา้งในสมัย           

พระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแห่ง

หน่ึงของโลก ตวัปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ์ สูงกวา่ 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของ

แม่น ้าพอลลทั น ำท่ำนเขำ้ชม ปรำสำทนอยชวำนสไตน ์ปราสาทหลงัใหญ่สีขาวตั้งอยูก่ลางป่าเขา

ล าเนาไพรท่ีซึ่งมีสีสนัเปล่ียนแปลงแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาล ปราสาทหลงัน้ีเพิ่งไดร้บัขนานนาม

ว่า “นอยชวานสไตน์” ก็เพียงภายหลงัจากท่ี กษัตริยลุ์ดวิกท่ี 2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886 

เท่ียวชมหอ้งต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน , หอ้งบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ีใชใ้นการแสดงโอเปร่าและ

คอนเสิรต์ แมก้ระทัง่ราชาการต์ูนอยา่งวอลท์ดิสนียย์งัไดจ้ าลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาท

ในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมือนสญัลกัษณข์องดิสนียแ์ลนด์ 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เมืองปลายทางสุดทา้ยของถนนสายโรแมนติค ติดกลบัเมือง

โฮเฮนชวานเกา ตั้งอยู่ท่ีแควน้บาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมันติดกับชายแดนออสเตรีย เป็นเมือง

ท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของเยอรมนีเก่าแก่นับพันปีท่ีไดร้ับ ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะ

เป็นท่ีตั้งของปราสาทนอยชวาน สไตน์ (Neuschwanstein) และ โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) 

ปราสาทสีขาว และสีเหลืองท่ีโด่งดังคู่กันเป็นเวลาชา้นาน ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบน้อยใหญ่ท่ีมีความ

งดงามทางดา้นทัศนียภาพ เป็นเมืองท่ีมีความน่ารัก และมีสิ่งท่ีน่าสังเกตอีกอย่างคือ ตัวตึกหรืออาคาร

บา้นช่องของทั้งเมืองจะตกแต่งไปดว้ยสีสันท่ีสวยงาม ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่

ประเทศสวิตเซอรแ์ลนดเ์ขา้สู่ เมืองซูริค Zurich 

ค า่      บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ3) 

 น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั CROWN PLAZA ZURICH HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ4) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ เพื่อน าท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) ท่ีสถานี   

กรินเดอวาล์ดกรุนไปสู่สถานีจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) จุงเฟรา เป็นภาษาเยอรมันแปลว่า  

สาวน้อย หน่ึงในยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ท่ีเต็มไปดว้ยความสวยงามทางธรรมชาติ 

โดยองค์การยูเนสโกไดข้ึ้ นทะเบียนยอดเขาจุงเฟราใหเ้ป็นมรดกโลก เป็นส่วนหน่ึงในเทือกเขา

แอลป์ ตั้งอยู่ในรฐัแบรน์ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป และยงัไดร้บั

การขนานนามว่าเป็น Top of Europe อีกด้วย ส่วนยอดสูงสุดของจุงเฟรามีความสูงถึง 4,158 

เมตรเหนือระดับน ้าทะเล และยงัไดร้ับการยกย่องเป็นพื้ นท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของ

ยุโรปจากองคก์ารยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2001  

 

น าท่านชม อาคารสังเกตการณ ์Sphinx สัมผัสกับวิวยอดเขา Top of Europe สุดโรแมนติกแบบ

เต็มๆตาท่ีจุดชมวิวท่ีแห่งน้ี ซึ่งอยู่ท่ีระดบัความสูง 3,571 เมตร ชมธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ท่ี

ยาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ ชม Ice Palace ถ ้าน ้าแข็งพนัปีท่ีไม่มีวนัละลายเกิดจากการขุดเจาะใต้

ธารน ้ าแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็นน ้ าแข็งแกะสลักอยู่ตามจุด

ต่างๆ ใหถ้่ายรูปเป็นที่ระลึก สนุกเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ บน ลานหิมะ Plateau และเช็คอิน

กบัจุดท่ีสูงที่สุดในยุโรปบนยอดเขา  

 

 

 

 

 

DAY3 
ซูริค-กรินเดอวาลด์ (สวิส)-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (TOP OF EUROPE)-อินเทอรล์าเกน้                                                                                                                

 เชา้,กลางวนั 
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เที่ยง     บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (ม้ือ5) ภตัตาคารพาโนรามาบนยอดเขาจุงเฟรา 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเก้น Interlaken เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด ์

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองตากอากาศท่ีตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ 

Brienzersee ใจกลางเมืองท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟรา

อนัลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม,้ สถานคาสิโน ฯลฯ ใหท้่านไดอ้ิสระในการเลือกซื้ อสินคา้สวิสฯ อาทิเช่น 

นาฬิกาแบรนดเ์นมชื่อดัง, มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันสุด

แสนโรแมนติกท่ีเป็นโลเคชัน่ในการถ่ายท าภาพยนต ์และละครชื่อดงัหลายๆ เรื่อง 

ค า่         อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

          น าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั METROPOLE INTERLAKEN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

DAY4 
อินเทอรล์าเกน้-มองเทรอ-ปราสาทชิลยอง-เวเวย่-์โลซาน-ดิจอง (ฝรัง่เศส) 

                                                                                            เชา้,กลางวนั,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ6) 

น าท่านออกเดินทางจาก เมืองอินเทอรล์าเกน้ สู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) เมืองตากอากาศ

ท่ีมีชื่อเสียง ไดร้บัสมญานามว่าเป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิตเซอรแ์ลนด ์และท่ีน่ียงัเป็นศูนยก์ลาง

ของการศึกษาวิชาการโรงแรมท่ีเล่ืองชื่อจนไดร้บัความนิยมสูงสุดแห่งหน่ึงของยุโรป น าท่านถ่ายรูป

ภายนอกกบั ปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งขึ้ นบน

เกาะหินริมทะเลสาบเจนีวาตั้งแต่ยุคโรมนัเรืองอ านาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

ควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคา้ท่ีจะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจาก

ตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอรแ์ลนด ์เน่ืองจากเป็นเสน้ทางเดียวท่ีไม่ตอ้งเดินทางขา้มเทือกเขา

สูงชนั ปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอ้ยปี 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย ์(VEVEY) เมืองสวยน่ารกัท่ีตั้งอยูใ่นรฐัโวของสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยตวั

เมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีชื่อเสียงของ      

เวเว่ยม์ีมาก ต่างก็ขนานนามเวเว่ย ์และมงเทรอซ์ ใหเ้ป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส PEARLS OF THE 

SWISS RIVIERA เพราะมีอากาศดีอบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล แวะถ่ายรูปกับจุดไฮไลทข์องเมือง รูป

ป้ันชาลี แชปปล้ิน (CHAPLLN STATUE) ชาวองักฤษท่ีมีผลงานสรา้งชื่อเสียงในอเมริกาท่ีมีความ

หลงใหลในเมืองเวเว่ย ์จดท าใหท้่านไดเ้ลือกเมืองเวเว่ยเ์ป็นสถานท่ีพกักายใจในบั้นปลายของชีวิต 

น าท่านถ่ายรูปกับประติมากรรม สอ้มยักษ์ (THE FORK) สัญลักษณ์อีกอย่างนึงของเมือง ซึ่ง

ตั้งอยูก่ลางทะเลสาบหน้าพิพิธภณัฑเ์นสทเ์ล่  

 

เดินทางสู่ เมืองโลซาน (LAUSANNE) เป็นเมืองริมทะเลสาบเจนีวา มีลกัษณะเป็นเมืองขนาดไม่

ใหญม่าก ตั้งอยูติ่ดกบัทะเลสาบเจนีวาทางดา้นเหนือ ห่างจากกรุงเจนีวาประมาณ 60 กิโลเมตร มี

วิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามดว้ยมีภูเขาโอบลอ้มพรอ้มทั้งทะเลสาบกวา้งใหญ่ ผูค้นส่วนใหญ่ในเมืองจะพูด

ภาษาฝรัง่เศส เพราะอยูติ่ดกบัฝั่งชายแดนของประเทศฝรัง่เศส สภาพบา้นเรือนของโลซานน์เต็มไป

ดว้ยตึกและอาคารรูปทรงคลาสสิกในช่วงสมยัศตวรรษท่ี 12-14 ในหลวงรชักาลท่ี 9 เคยประทับ

และศึกษาท่ีน่ีเมื่อครั้งยงัทรงพระเยาว ์เมืองน้ียงัเป็นท่ีตั้งของส านักงานใหญ่ของคณะกรรมการ

โอลิมปิกสากล มีพิพิธภณัฑโ์อลิมปิก และสวนโอลิมปิกบนชายฝ่ังทะเลสาบ  

เที่ยง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือ7) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง (DIJON) เมืองท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตไวน์ชั้นเลิศ เป็นเมือง

หลวงท่ีมีความส าคญัดา้นประวติัศาสตรข์องแควน้เบอรก์นัดีและฝรัง่เศสเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะ

ประวติัศาสตรอ์นัเก่าแก่ในเรื่องของการผลิตไวน์ นอกจากวฒันธรรมเกี่ยวกบัไวน์และการปลูกองุ่น

แลว้ เมืองดีจองยงัเป็นอีกเมืองท่ีมีความเกี่ยวพันกบัคริสต์ศาสนาเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการมี

โบสถ์คริสตจักรจ านวนมากตั้งอยู่ภายในเมือง อีกทั้งยงัมีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของอาคาร

เก่าแก่ในเมืองท่ีมคีวามน่าสนใจเป็นอย่างมาก 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ8)   

  น าท่านเดินทางสู่ที่พัก MERCURE DIJON CENTER CLEMENCEAU HOTEL ระดับ 4 ดาว

หรือเทยีบเท่า 
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DAY5 ดิจอง – พระราชวงัแวรซ์าย (เขา้ชมภายใน) – ปารสี                         เชา้,กลางวนั,เย็น 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ9) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแวรซ์ายส ์(VERSELLE) 

เที่ยง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือ10) 

บ่าย น าท่านเขา้ชมความงดงามของ พระราชวังแวรซ์ายส ์(Verseille Palace) ท่ีไดช้ื่อว่างดงามวิจิตร

บรรจงท่ีสุดในยุโรป จนมีค ากล่าวว่า “คราใดใครไดเ้ยือนแวร์ซายส์ คราน้ันเขาไดเ้ห็นโลกอัน

ศิวิไลซ์ท่ีแทจ้ริงแลว้” พระราชวงัแวรซ์ายสจ์ดัหอ้งเป็น สัดส่วนอย่างสมพระเกียรติท่ีสุดและแต่ละ

หอ้งไดส้รา้งอย่างวิจิตรบรรจงใหค้วามสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์และนามของหอ้งอย่างยิ่ง ซึ่งสรา้ง

ขึ้ นตามพระราชด าริของพระเจา้หลุยสท่ี์ 14 ชมพลบัพลาท่ีทอ้งพระโรง หอ้งพระบรรทมพระราชินี 

และหอ้งตา่งๆ ที่วิจิตรงดงามดว้ยภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปวตัถุ ล ้าค่ารวมถึงเฟอรนิ์เจอรม์ากมาย

ท่ีเป็นตน้แบบเฟอรนิ์เจอรห์ลุยสท่ี์โด่งดงัไปทัว่โลก  

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส เมืองหลวงท่ีสวยและโรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ11) เมนูพิเศษ หอยเอสคารโ์ก  

   น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั MERCURE PARIS VAL DE FONTENAY HOTEL ระดบั 4 ดาว 

หรือเทียบเท่า 
 

DAY6 

เที่ยวชมเมืองปารีส - พิพิธภณัฑล์ฟูวร ์(ไม่รวมค่าเขา้ชม) – หอไอเฟล –  

จตัรุสัคองคอรด์ – ประตชูยัฝรัง่เศส – ล่องเรือบาโตมูซ – ชอ้ปป้ิงหา้งซามาริแตง - 

รา้นปลอดภาษีเบนลกัซ ์- สนามบิน                                               เชา้,กลางวนั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ12) 

น าท่านเท่ียวชมนครปารีส เริ่มต้นจาก พระราชวังลูฟวร์ ซึ่งปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร ์

(LOUVRE MUSEUM) พิพิธภัณฑท์างศิลปะท่ีมีชื่อเสียงและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ท่ีซึ่งเก็บ

รวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไวม้ากกว่า 40,000 ชิ้ น รวมไปถึงผลงานชื่อกอ้งโลกอย่าง 

“ภาพวาดโมนาลิซ่า” หรือ “รูปป้ัน Venus de Milo” และเป็นหน่ึงในฉากส าคญัของภาพยนตรช์ื่อ
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ดังระดับโลกอย่าง “รหัสลับดาวินซี” (The Davinci Code)  น าท่านถ่ายรูปคู่กับ พีระมิดแกว้ 

สญัลกัษณ์ของลูฟวร ์ดา้นหน้าทางเขา้ของพิพิธัณฑ์ (ไม่รวมค่าเขา้ชม) น าท่านเดินทางต่อไปยงั 

หอไอเฟล (TOUR EIFFEL) แลนดม์ารค์แห่งนึงประเทศฝรัง่เศส เป็นหอคอยโครงสรา้งเหล็กตั้งอยู่

บนช็องเดอมาร ์บริเวณแม่น ้าแซนในกรุงปารีส เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศฝรัง่เศสท่ีเป็นที่รูจ้กักนั

ทัว่โลก น าท่านถ่ายรูปกบั จตัุรสัค็องคอรด์ (Place de la Concorde) เป็นสถานท่ีแห่งความทรงจ าทาง

ประวติัศาสตรใ์นกรุงปารีส เป็นสญัลกัษณข์องสงครามกลางเมืองและการปฏิวติัการปกครองของฝรัง่เศส 

นับเป็นสถานท่ีเท่ียวท่ีน่าสนใจอย่างยิ่งนอกเป็นสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศฝรัง่เศส 

แลว้ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของ เสาโอเบลิสก ์(L’Obélisque) ประติมากรรมอันล ้าค่าสญัลกัษณ์แห่งมิตรภาพ

ของประเทศอียิปต์และประเทศฝรัง่เศสซึ่งถูก ส่งใหเ้ป็นของขวญัแก่พระเจา้ชารล์ท่ี 10 ในปีค.ศ. 1829 

โดยความพิเศษของเสาคือการท ามาจากหินแกรนิตทรงเหล่ียม เล่าเรื่องราวสมยัฟาร์โรห์ รามเสสท่ี 2 

ด้วยตัวภาษาอียิปต์โบราณท่ีมีอายุกว่า 3,000 ปี น าท่านถ่ายรูป ประตูชัยฝรัง่เศส (Arc de 

triomphe de l'Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจง้ขนาดใหญ่ตั้งอยูบ่นจตุัรสัชารล์เดอโกล (Place 

Charles de Gaulle) ประตชูยัแห่งน้ีเรียกไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมส าคญัของเมืองท่ีอยูคู่่เมืองปารีส  

 

น าท่านสู่ ถนนชองเอลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นจุดท่ีท่านสามารถชอ้ปป้ิงรา้นคา้แบรนด์ดัง

ระดบัโลก เป็นถนนแห่งหน่ึง ท่ีไดช้ื่อว่าสวยท่ีสุด ตน้แบบถนนราชด าเนิน ทอดยาวอยู ่ณ เขตท่ี 8 

ของกรุงปารีส กลายเป็นถนนชอ้ปป้ิงสายส าคัญท่ีไดช้ื่อว่าสวยงามท่ีสุดในโลก นอกจากสองขา้ง

ทางจะรวมรวบแหล่งรา้นคา้สุดหรูแบรนดด์งัระดบัโลกมากมายแลว้ ยงัเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร รา้น

กาแฟ รา้นขนมต่างๆ มากมาย น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) 
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เป็นหน่ึงในผูใ้หบ้ริการเรือน าเท่ียวในแม่น ้าแซนท่ียอดนิยม ใชเ้วลาล่องประมาณ 1 ชัว่โมง ชม

สถานท่ีส าคัญท่ีแม่น ้าทอดผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑล์ูฟ สะพานอเล็กซานเดอร์ท่ีสาม 

เป็นตน้ ซึ่งการล่องเรือแม่น ้าแซนเป็นกิจกรรมท่ีนิยมกนัอย่างมากเรียกไดว้่าเป็นไฮไลท์ส าคญัถา้

หากใครไดม้าเมืองปารีสตอ้งไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชมเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดในประเทศฝรัง่เศส

อยา่งแน่นอน 

 

เที่ยง     อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

บ่าย จากน้ันอิสระใหท้่านไดเ้ต็มอิ่มกบัการชอ้ปป้ิงท่ี หา้ง La Samaritaine ไดเ้ปิดตวัอย่างเป็นทางการ

อีกครั้งเมื่อวนัท่ี 23 มิถุนายน 2021 และกลายเป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ท่ี

เน้นย ้าถึงเสน่หข์องชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชัน่ อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 600 

แบรนด์ และมีนิทรรศการท่ีจะสลับหมุนเวียนใหไ้ดช้มตลอด ความโดดเด่นของ La Samaritaine 

คือเสน่หข์องอาคารแบบดั้งเดิม นัน่คือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็น

เอกลักษณ์อันโดดเด่นของหา้งสรรพสินคา้แห่งน้ี จนไดถู้กขึ้ นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง

ประวติัศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรัง่เศส น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ 

รา้นสินคา้ปลอดภาษี Benlux ท่ีมีสินคา้ใหท้่านเลือกสรรมากมาย อาทิเช่น เครื่องส าอาง น ้าหอม 

เครื่องหนัง และเสื้ อผา้ยี่หอ้ดงั มีใหท้่านเลือกซื้ ออย่างจุใจ อาทิเช่น อีฟ แซงค ์โลรองต ์คริสเตียน 

ดิออร์ ชาแนล จิออร์จิโอ อาร์มาน่ี เวอร์ชาเซ่ ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน

นานาชาติชารล์เดอโกล มีเวลาใหท้่านท าคืนภาษี ณ สนามบิน เจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรท่ีนัง่และโหลดสมัภาระในการเดินทาง 

21.35 ออกเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติมสักตั โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบนิที่ WY132  

(บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
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DAY7 สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

06.40 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบิน ใหท้่านพกัผ่อนและเดินชอ้ปป้ิงใน    

สนามบินที่มีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถ่ินในมสักตัชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชม.) 

08.50     ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY 815 

18.00    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  พรอ้มความประทบัใจไม่รูล้ืม 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีค านึงถึงประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 

การยื่ นวซี่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่ นวซี่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่ น 

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่ อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หน้าท่ี 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 1. ค่าตัว๋เครื่องบินชั้นประหยดั (Economy Class)  

 2. ค่าน ้าหนักสมัภาระท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรมั และถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรมั เป็นไป

ตามท่ีสายการบินก าหนด 

 3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

 4. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการพรอ้มพนักงานขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง 

 5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

 6. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

 8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี)  ค่า

ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาทค่ารกัษาพยาบาล

ในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

 9. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการ

บินและมากกวา่ 1ชิ้ น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ

ของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋า และทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 
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5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร ์และลูกค้าจ่ายค่า วีซ่าเองโดยตรงกับ

ตวัแทนของแตล่ะสถานฑูต 

✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรัง่เศสท่านละไม่เกิน 4,500 บาท เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ท่านละไม่

เกิน 3,000 บาท ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ย่ืน 

**ช าระ ณ วนัย่ืนวีซ่าเท่านั้น ไม่จา่ยรวมในค่าทวัร*์** 

 

** กรณีที่ลกูคา้ไม่สะดวกยื่นวีซ่าในวนัทีบ่ริษัทไดท้ าคิวจองไวแ้ลว้น้ัน ลกูคา้อาจจะมีค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติม

เป็นคิวพรีเมียม อีกท่านละ 1,600 บาท และในกรณีท่ีคิวพรีเมียมเต็มน้ัน ก็จะตอ้งมีค่าใชจ้า่ยส าหรบั

คิวพรีเมียมพิเศษ(วนัหยดุ) อีกท่านละ 1,600 บาท ** 

6. ค่าทิปพนักงานขบัรถ ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากประเทศไทย และค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน  

60 ยูโร ตอ่ ลกูคา้ 1 ท่าน 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เครื่องบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ

ใด  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 –5,000 

บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

2. หากตัว๋เครื่องบินท าการออกแลว้แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้ นจริง และรอ Refund ค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือจากทางสายการบินใชเ้วลาประมาณ 

3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3. เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ป ไม่สามารถล๊อคท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดติ้ดกนั และอาจจะไม่

สามารถสะสมไมล ์หรือใชส้ิทธ์ิพิเศษอื่นๆไดใ้นกรณีท่ีท่านเป็นสมาชิกของสายการบินน้ันๆ 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

1. ช าระเงินมัดจ  า ท่านละ 35,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 1 วัน ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อไดร้ับ

เงินมดัจ าแลว้เท่าน้ัน  

2. ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด 

ทางบริษัทจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่ อท าการจองคิวยื่ น

วซี่าภายใน 5 วนันับจากวนัจอง  หากท่านไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ใหท้างบรษิัทตามก าหนดเวลา 

ท าใหท้างบริษัทไม่สามารถจองคิววีซ่าใหท้่านไดท้ันก าหนดท่ีวีซ่าจะตอ้งออก ทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ ในการคืนเงินค่ามดัจ  าทวัร ์และขออนุญาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ  

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที  
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5. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อ

เจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวั

ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทัวร์

จึงมีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเบื้ องตน้ในการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาออกวีซ่าใหผ่้านหรือไม่ใหผ่้านเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่าน้ัน บริษัทฯ เป็นเพียงแค่

ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า การพิจารณาอนุมติัวีซ่าจะอยู่ในดุลพินิจของทาง

สถานฑูต ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มสมบูรณข์อ้มูลชดัเจน และมีความ

ประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุเท่าน้ัน 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้ง

แจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการ

พิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามารถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองใน

ประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษาอยูเ่ท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน โดยนับวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่

กว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือ

เดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษัทดว้ย เน่ืองจาก ประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง

ในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง ส าหรับติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 3 

หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสอืเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางน้ันๆ และ พาสปอรต์ ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน 

หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้ นไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้ น 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทางเก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 25,000 บาท  

4. แจง้ยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว ้(25 ท่านขึ้ นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้

เดินทางอื่นทีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัท ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  
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6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ี ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้

คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ า

มาแลว้ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋

เครื่องบิน หรือค่าตัว๋เครื่องบิน (กรณีออก ตัว๋เครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่

ครบตามจ านวน ค่ามดัจ าโรงแรมท่ีพกั หรือค่าโรงแรมท่ีพกั (กรณีท่ีไดช้ าระค่าโรงแรมไปแลว้เต็มจ านวน) 

 8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์

ทั้งหมด 

 9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผล

ใดก็  ตามทางบริษัท ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

ในวนัยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางตอ้งน าส่งเขา้สถานทตู และระหว่างรอผลอนุมตัิวีซ่า  

ไม่สามารถดึงหนังสือเดนิทางออกมาได ้

 

ขอวีซ่าเชงเกน้ (ฝรัง่เศส) ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตฝรัง่เศส 

ใชเ้วลาอนุมตัิวีซ่านับจากวนัยื่นประมาณ 7-30 วนัท าการข้ึนอยูก่บัดุลพนิิจทางสถานทูต 

 

เอกสารเบื้ องตน้ท่ีใชใ้นการย่ืนวีซ่า 

 หนังสอืเดินทาง (ตวัจริง,และเล่มเก่าแนบไปดว้ย) ท่ีเหลืออายุใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือน และมีหน้า

หนังสอืเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หน้า  

 รูปถ่ายสีฉากหลงัเป็นสขีาวเท่าน้ัน ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จ านวน 2 รูป (ตอ้งถา่ยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) 

หน้าตรงไม่สวมแวน่ตาไม่ย้ิม เห็นฟัน  

 ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบียนบา้น อยา่งละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอายุต า่ 

กวา่ 20 ปี ) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีหมา้ย) / ส าเนาใบเปล่ียน

ชื่อ-สกุล อยา่งละ1 ชุด (ถา้มี) 

 หลกัฐานการไดร้บัวคัซีนครบ 2 เข็ม (ในหมอพรอ้มตอ้งมีภาษาองักฤษควบคูด่ว้ย) 

 หนังสอืแสดงการเคล่ือนไหวทางบญัชี (Bank Statement) (ตวัจริง) ของบญัชอีอมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 

เดือน โดยตอ้งมีเลขท่ีบญัชีระบุอยูทุ่กหน้า (สถานทตูพิจารณาบญัชีออมทรพัยเ์ป็นอนัดบัแรก) แต่ใน

กรณีท่ียอดเงินในบญัชีชื่อออมทรพัย ์ไม่ถึง 6 หลกัสามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ า

เพิ่มเติมในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนั) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายใหก้นัได)้ *** 
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กรณีเด็กอายุต า่ กวา่ 20 ปีบริบูรณ ์หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดา/มารดาคนใดคนหน่ึงหรือบิดา

มารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคนตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบดิา และ 

มารดา ซึ่งจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่ การอ าเภอโดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตวัจริง) 

 หลกัฐานแสดงสถานการณท์ างาน 1 ชุด 

*** กรณีคา้ขาย : หลกัฐานทางการคา้เช่น ส าเนาใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้

ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ 

ส าเนาใบเสียภาษีรา้นคา้ (ภพ.20)อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

*** กรณีพนักงานและผูถ้ือหุน้ : หนังสือรบัรองการท างาน (ตวัจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง 

เงินเดือน และวนัเริ่มงานพรอ้มสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือน

ท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณีขา้ราชการ: หนังสือรบัรองจากตน้สงักดั(ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงนิเดือน

และวนัเริ่มงาน พรอ้มสลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายุ ยอ้นหลงัไม่เกนิ 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะ

เดินทาง) 

       *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรบัรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตวัจริง) เป็น

ภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยูอ่ายุ ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 

*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสมัภาษณก์รุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด  

ไปในวนันัดสมัภาษณด์ว้ย*** 

 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอยา่งอืน่เพิ่มเติมตามดุลยพินิจของสถานทูต อยา่งกะทนัหนั จงึขอ

ความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มใหค้รบถว้น ตามทีส่ถานทูตขอ  

เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมตัิออกวีซ่าของสถานทูต *** 

 

****ส าคญัควรอ่าน**** 

 

 การพิจารณาออกวีซ่าใหผ่้านหรือไม่ใหผ่้านเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่าน้ัน บริษัทฯ เป็นเพียงแค่

ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า การพิจารณาอนุมติัวีซ่าจะอยู่ในดุลพินิจของทาง

สถานฑูต ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มสมบูรณข์อ้มูลชดัเจน และมีความ

ประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุเท่าน้ัน 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็น

การถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และ

หากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
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 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัท ฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความ

สะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทใคร่ขอรบกวน

ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต

ยกเลิก 

วีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียว

ยงัประเทศที่ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรือผิด

วตัถุประสงคใ์นการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทั ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน โดยหกัค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดขึ้ นจริงและคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดินทางภายใน 30วนั  

 เงินค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่า ทางสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ ถึงแมว้า่ท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่าทาง

สถานฑูตก็ไม่ไดค้ืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากท่านตอ้งการยื่นค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ดว้ยตนเองทุกครั้ง 

 กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือ

มดัจ ามาแลว้ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่า

มดัจ าตัว๋เครื่องบิน หรือค่าตัว๋เครื่องบิน (กรณีออก ตัว๋เครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออก

เดินทางไม่ครบตามจ านวน ค่ามัดจ าโรงแรม หรือค่าโรงแรม (กรณีทางบริษัทฯไดช้ าระค่าโรงแรม

เต็มจ านวน) 

 

กรุณาอ่านเงื่อนไข ก่อนการตดัสินใจจอง หลงัจากที่ท่านไดท้ าการจองและช าระเงินแลว้ 

ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวในทุกกรณี 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
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