
 
 
 
 
 
 

ฝร ัง่เศส ปารสี 6วนั 3คนื 
โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS (EY) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนกมุภาพนัธ ์- เดอืนมถิุนายน 2563 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ไฮไลทท์วัร ์
เยอืนปารสีศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ วฒันธรรม และแฟช ัน่ทีล่ า้สมยัแหง่หนึง่ของโลก 

ถา่ยรูปแลนดม์ารค์ หอไอเฟล  ประตูชยันโปเลยีน ถนนช็องเอลเิซ่ พพิธิภณัฑล์ูฟร ์ จตุัรสัคองคอรด์ 
ชมความงามพระราชวงัแวรซ์ายส ์  ลอ่งเรอืแมน่ า้แชน ชมความงามรมิฝั่งแมน่ า้ 

ชอ้ปป้ิงสุดมนัสย์า่นถนน หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์และ ลาวลัยเ์ลย ์วลิเลจ เอา้ทเ์ล็ท 
อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 1 วนั 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่วเพิม่ 

05 – 10 กุมภาพนัธ ์63 29,888 11,500 

19 – 24 กุมภาพนัธ ์63 29,888 11,500 

03 – 08 มนีาคม 63 31,888 11,500 

17 – 22 มนีาคม 63 31,888 11,500 

30 เม.ย. - 05 พ.ค.63 32,888 11,500 

12 – 17 พฤษภาคม 63 32,888 11,500 

26 – 31 พฤษภาคม 63 32,888 11,500 

09 – 14 มถิุนายน 63 32,888 11,500 

23 – 27 มถิุนายน 63 32,888 11,500 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(เด็กไมเ่กนิ 2 ขวบ/Infant 15,000 บาท) 

**ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิาร ทา่นละ 4,500 บาท** 

 

หมายหตุ :  พรเีรยีดเดนิทางกรุป๊ 12 – 17 พฤษภาคม 63 ไฟลท์ขากลบัจะเป็น 
  EY32 CDG-AUH 10.10-19.55 // EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1 

 
วนัแรก สุวรรณภูม ิ- สนามบนินานาชาตอิาบูดาบ ี- สนามบนินานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกลด ์
15.00 น. พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์

Q สายการบนิ ETIHAD AIRWAYS (EY) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก
ดา้นเอกสารตดิแทก็กระเป๋าสัมภาระ 

18.05 น. เดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ีเทีย่วบนิที ่EY405 
22.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีแวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

 
วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ี- สนามบนินานาชาตปิารสีชารล์ เดอ โกลด ์- ปารสี - 

หอไอเฟล - ประตูชยันโปเลยีน - จตุัรสัคองคอรด์ - พพิธิภณัฑล์ูฟวร ์- ถนนช็องเอลเิซ่ 

- ชอ้ปป้ิงทีแ่กลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์
02.20 น. เดนิทางสูป่ารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY31 

07.00+1 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร ัง่เศส (เวลาทอ้งถิน่
ชา้กวา่ประเทศไทย 5ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

น าท่านเดนิทางสู ่มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรัง่เศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่ห์
อันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนั่กท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ ปัจจุบันกรุง
ปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมัยแหง่หนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ย

อทิธพิลของ  การเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รงุปารสี
เป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก จากนัน้น าถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับ หอไอเฟล 



 
 
 
 
 
 

(Tour Eiffel) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเดน่สงูตระหง่านคูน่ครปารสี ดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่
สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตรุัสทรอคคาเดโร่  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

น าชมและถ่ายรูปคูก่ับ ประตูชยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แหง่ชยัชนะของ
จักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี ค.ศ. 1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่

มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านถ่ายภาพ จตุัรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้หลยุสท์ี ่16 
และพระนางมารอีังตัวเนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวัิตฝิรั่งเศส จากนัน้น า

ท่านชมพพิธิภณัฑล์ูฟวร ์(Louvre Museum) (ถา่ยรูปดา้นนอก) พพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ี
ชือ่เสยีง เกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ปัจจุบันเป็นสถานทีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทาง

ศลิปะทีท่รงคณุคา่ระดับโลกเป็นจ านวนมากกวา่ 35,000 ชิน้ ท่านสามารถเดนิชมงานศลิปะชือ่
กอ้งโลก อย่างภาพวาดโมนาลซิา(Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, 
Madonna of the Rocks  ผลงานอนัโดง่ดงัของเลโอนารโ์ด ดาวนิช,ี รปูปั้น The Victory of 

Samothrace หรอื รูปปั้นเทพวนัีส (Venus de Milo) มทีัง้มรีปูปั้นสฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี ่
(Mummy) หรอืร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑ์

ลฟูรจ์ะสรา้งเป็นรูปทรงพรีะมดิทีส่รา้งขึน้จากกระจกเป็นอกีจุดยอดนยิมทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งไป
ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉากทีม่อียู่ในในภาพยนตรเ์รือ่ง The Da Vinci Code ซึง่
นอกจากจะมกีารตัง้แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังม ี นทิรรศการชัว่คราวตา่งๆ การแสดง

ภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ท าใหพ้พิธิภัณฑล์ฟูวรเ์ป็นสถานทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนปีละ่เกอืบ 
10 ลา้นคนเดนิเทีย่วชมย่านมงมารต์ (Montmartre) ซึง่เป็นย่านศลิปินมากวา่ 200 ปี สัมผัสกับ

มนตเ์สน่หแ์ละกลิน่อายของวันวานทีศ่ลิปะในฝรั่งเศสรุง่เรอืงถงึขดีสดุ ชมววิสวยของนครปารสี
จากดา้นหนา้บันไดของวหิารสเกรเกอร ์ (Basilica of Sacre Coeur) วหิารสขีาวทีเ่ป็นสัญญา

ลักษณ์อันโดดเดน่ของปารสี แลว้เชญิส ารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหลา่ศลิปินทีว่าดรูปอยูใ่กล ้ๆ   
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงรา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครือ่งส าอาง 

น ้าหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มนูอาหารทอ้งถิน่ 
 น าท่านลอ่งเรอืบาโตมุช (Bateaux  Mouches Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนทีไ่หลผ่านใจ

กลางกรงุปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝาก
ฝ่ังแม่น ้า เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ  

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ถนนสายโรแมนตกิช็องเอลเิซ่ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาว
จากจัตรุัสคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยันโปเลยีน จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที ่ถนนช็องเอลเิซ่ 
ตามอัธยาศัย ถนนสายแฟชัน่ทีม่ชี ือ่เสยีงของปารสี เป็นย่านการคา้ทีป่ระกอบไปดว้ยโรงละคร 

คาเฟ่ และรา้นคา้หรูหรา แบรนดเ์นม มากมาย สองขา้งทางมตีน้เชสตนั์ด ทีไ่ดร้ับการตกแตง่
อย่างสวยงามและปลกูเรยีงรายเป็นระเบยีบ ถนนสายนี้ไดร้บัการขนามนามวา่เป็นถนนทีส่วย

ทีส่ดุในโลก จนถงึเวลานัดหมาย  จากนัน้น าท่านสัมผัสกับบรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิง
จากทั่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารสีที ่แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์
(Galeries Lafayette) หรอืท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดัง

ของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยู่ใจกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต,เครือ่ง
หนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั Best Western Plus Paris Velizy Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่าม ปารสี – พระราชวงัแวรช์ายส ์– ชอ้ปป้ิง ลาวลัเลย ์วลิเลจ เอาทเ์ลท 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์น าท่านเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์

(Versailles Palace) อันยิง่ใหญ่(มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวงั) ทีส่รา้งขึน้ตามพระราช

ประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี1่4  ภายในตกแตง่อย่างวจิติรอลงัการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปปัน้ 
รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง 

อาทเิชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง, ทอ้งพระโรงทีต่กแตง่อย่างวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, 
หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก(Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ73เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธิ
บด(ีปาน) ราชทูตไทยสมัย  พระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี1่4แหง่

ฝรั่งเศส อกีทัง้ยงัเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ีอังตัวเนตต ์มเหสี

ของพระเจา้หลยุสท์ี1่6, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทีต่กแตง่อย่างงดงาม, ภาพเขยีน

ปราบดาภเิษกของจักรพรรด ินโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
 น าท่านเดนิทางสู ่ลาวลัเลย ์วลิเลจ เอาทเ์ลท ชอ้ปป้ิง ตัง้อยู่ทศิตะวันออกของเมอืงปารสี 

อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิและสนุกกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์งัทั่วโลกมากกวา่ 80 ยีห่อ้ ดว้ย

ราคาทีถู่กกวา่ชอ๊ปทั่วไป โดยสนิคา้ทีน่ี่ลดราคาตัง้แต ่33% - 60% หรอืมากกวา่นัน้ ตาม
ฤดกูาลปกตหิรอืเป็นสนิคา้ทีอ่าจจะหลดุเทรนดไ์ปแลว้ในชว่งฤดทูีผ่่านไป อาท ิGiorgio 

Armani, Burberry, Celine, Longchamp, Givenchy, Salvatore Ferragamo, Christian 
Lacroix, Kenzo, Miss Sixty, Bodum, Calvin Klein, Versace, Polo, Diesel, Cacharel, 

Camper, Dunhill, Lancel, Nina Ricci, Timberland,  Tommy Hilfiger 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั Best Western Plus Paris Velizy Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 



 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั 
 โดยท่านสามารถเดนิทางไดอ้ย่างสะดวกโดยระบบขนสง่สาธารณะทีม่คีรอบคลมุทั่วทัง้กรุงปารสี 

อาท ิรถไฟเมโทร, รถไฟ RER, รถแท็กซี ่รถโดยสารประจ าทาง ซึง่จะแบง่โซนการเดนิทางเป็น 
5 โซน ลกัษณะเป็นวงกลมคลา้ยโดนัท โดยเริม่นับโซน1 จากจุดศนูยก์ลาง ขยายทลีะวง
ออกไปรอบนอก สว่นใหญนั่กท่องเทีย่วทั่วไปจะเนน้จ า  โซนหลกัๆในกรุงปารสี ซึง่จะอยู่ในเขต

โซน1-2 โดยมเีพยีงพระราชวังแวรซ์ายสท์ีจ่ะอยู่ทางโซน 4 เท่านัน้, ส าหรับสนามบนินานาชาติ
ปารสี ชารล์ เดอโกล และดสินียแ์ลนด ์จัดอยู่ระแวกโซน5 จงึท าใหบ้ัตรโดยสารในกรงุปารสีมี

มากมายหลายประเภท และเชือ่มระบบขนสง่อย่าง Metro, RER, Tram รวมทัง้รถโดยสารประจ า
ทางทีเ่ชือ่มเสน้ทางเดนิรถเขา้หากันไดอ้ย่างลงตัว หรอืท่านสามารถลองซือ้ตั๋วโดยสารแบบ ตั๋ว
วัน (Mobilis) ซึง่เป็นตั๋วเหมาจ่ายทีส่ามารถขึน้รถประเภทใดก็ไดไ้ม่จ ากัด ภายใน1วัน(One Day 

Pass) ซึง่จะมใีหเ้ลอืกเป็นโซนตามสถานทีท่ีต่อ้งการไป อาท ิโซน 1-2 อยู่ทีป่ระมาณ 7 ยูโร 
หรอื โซน 1-5 อยู่ทีป่ระมาณ 16.60 ยูโร เป็นตน้ (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่บตัรโดยสาร)  

โดยท่านอาจเดนิทางสู ่ดสินยีแ์ลนดป์ารสี (Disneyland Paris) หรอื (Euro 
Disneyland) เป็นอกีหนึง่สถานทีซ่ ึง่ไม่ควรพลาด โดยดสินียแ์ลนดต์ัง้อยู่นอกกรงุปารสี 

ระยะทางประมาณ 30 กโิลเมตร ซึง่สามารถ  เดนิทางโดยรถไฟจากตัวเมอืงปารสี จนถงึมารเ์น่ 
ลา วัลล ี(Marne La Vallee) โดยดสินยีแ์ลนดป์ารสี เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี 1992 มเีนื้อที่
โดยประมาณ 350 ไร่ ซึง่ท่านจะไดพ้บกับตวัละครดสินียท์ีช่ ืน่ชอบ อาทเิชน่ มกิกีเ้มาส(์Mickey 

Mouse), โดนัลดด์ั๊ก (Donald Duck), กฟูฟ่ี (Goofy) และตัวละครอืน่ๆอกีมากมาย โดยดสินีย์
แลนดป์ารสี แบง่พืน้ทีภ่ายในเป็น 2 สว่น ไดแ้ก ่Disneyland Park และ Walt Disney Studios 

Park โดยภายในดสินียแ์ลนดป์ารสี มเีครือ่งเลน่ รา้นอาหาร รวมถงึรา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย 
(คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่บตัร Disneyland โดยทา่นสามารถซือ้ต ัว๋ออนไลนไ์ดท้ ีห่นา้เว็บไซต์

ของ Disneyland Paris) คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้โดยประมาณ 45 - 70 ยูโร/สวน/คน  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

หรอืเขา้ชมพพิธิภณัฑล์ูฟวร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง เกา่แก่
ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ปัจจุบันเป็นสถานทีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคณุคา่

ระดับโลกเป็นจ านวนมากกวา่ 35,000 ชิน้ ท่านสามารถเดนิชมงานศลิปะชือ่กอ้งโลก อย่าง
ภาพวาดโมนาลซิา(Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the 

Rocks  ผลงานอนัโดง่ดังของเลโอนารโ์ด ดาวนิช,ี รูปปัน้ The Victory of Samothrace หรอื 
รูปปั้นเทพวนัีส (Venus de Milo) มทีัง้มรีูปปั้นสฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี ่(Mummy) หรอืร่องรอย
อารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ฟูรจ์ะสรา้งเป็นรูปทรง

พรีะมดิทีส่รา้งขึน้จากกระจกเป็นอกีจุดยอดนยิมทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งไปถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ และ
เป็นฉากทีม่อียูใ่นในภาพยนตรเ์รือ่ง The Da Vinci Code ซึง่นอกจากจะมกีารตัง้แสดงงานศลิปะ

ถาวรแลว้ ยังมนีทิรรศการชัว่คราวตา่งๆ การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ท าใหพ้พิธิภัณฑ์
ลฟูวรเ์ป็นสถานทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนปีละ่เกอืบ10ลา้นคนเดนิเทีย่วชมย่านมงมารต์ 
(Montmartre) ซึง่เป็นย่านศลิปินมากวา่ 200ปี สัมผัสกับมนตเ์สน่หแ์ละกลิน่อายของวันวานที่

ศลิปะในฝรั่งเศสรุ่งเรอืงถงึขดีสดุ ชมววิสวยของนครปารสีจากดา้นหนา้บันไดของวหิารสเกร
เกอร ์(Basilica of Sacre Coeur) วหิารสขีาวทีเ่ป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเดน่ของปารสี แลว้

เชญิส ารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหลา่ศลิปินทีว่าดรูปอยู่ใกล ้ๆ  
**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั และอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั Best Western Plus Paris Velizy Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้ ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั – ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ            

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษ ี

(Tax Refund) และเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 
10.10 น. เหนิฟ้าสูส่นามบนินานาชาตมิสักตั โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่

EY32 
19.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
21.45 น. เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานสวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่EY402 
 

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั – ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 
06.45 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

 
************************************************ 

 
หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่ว
ไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกลา่ว 

 - จะสง่จอยน์ทัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
 - หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ 

 เดนิทาง 15 วนั 
 - หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงค์

เดนิทางตอ่)   โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 



 
 
 
 
 
 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ 
มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

 
การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

 - กรุณาช าระมัดจ าและคา่วซีา่ ทา่นละ 19,500 บาท  (มดัจ า 15,000 + คา่วซ่ีา 4500) 
 กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์
 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

 
**ส าคญั** ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวัน
เดนิทางไป-กลับและจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลือว่างส าหรับตดิวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หนา้) **กรุณา
ตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้ม
หลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น 

ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทาง
ออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้  

รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง 
พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

    (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่
สามารถเลือ่นวันได)้  
2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า ETIHAD AIRWAYS สมัภาระ2ใบ/ทา่น โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้
เครือ่งได ้7กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครื่องบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรียกเก็บ 

และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ 
Allianz แบบแผนประกันภัยแบบ Worldwide  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี้  

- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุัตเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีายุมากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,000,000 บาท 

  ผูเ้อาประกันภัยทีอ่ายุนอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ไม่เกนิวงเงนิ 1,500,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทย ไม่เกนิวงเงนิ 50,000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  
มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการ

เดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz 
ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่วซ่ีา + คา่บรกิาร ทา่นละ 4,500 บาท 

2. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
3. คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
4. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  



 
 
 
 
 
 

5. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและ

น า้ใจจากทา่น 
 
หมายเหตุ 

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง

บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
 
กรณีวซ่ีาไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซ่ีาไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอ

เก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซ่ีาและคา่บรกิารยืน่วซ่ีา/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 
(กรณีออกต ัว๋แลว้ )/คา่มดัจ าแลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 

 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ
จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บู

บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 20วัน

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน

กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืง

หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย 
การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12.การประกันภัย ที่บริษัทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการ
เดนิทางท่องเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่าน

สามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้
เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกนัสุขภาพในระหว่างการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกัน
ทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

13.มัคคเุทศก ์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเท่านัน้  

14.ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืง



 
 
 
 
 
 

หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย 
การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (France) 
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัท าการ 

** หากผูเ้ดนิทาง เคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซ่ีาของทวัร ์**

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 
รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีาอยูเ่ป็นประจ า 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย 

และมจี านวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพื่อใหท้างสถานทูตตดิหนา้วซี่า (หากมอีายุไม่เพียงพอ กรุณา
ด าเนนิการท าพาสปอรต์เลม่ใหม่ กอ่นจัดสง่ใหก้ับเจา้หนา้ท)ี หากผูส้มัครเคยไดร้ับวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่
หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพือ่น าไปแสดงตอ่สถานทูต 
 

2. รูปถา่ย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายุไม่
เกนิ 3เดอืน หา้มตกแต่งรูป,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใส่เครื่องประดับ,หา้มใส่คอนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปที่
ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แมก็ หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถ่ายช ารุด  
และไม่สามารถใชง้านได ้** 

   (ใบหนา้ใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
3. เอกสารสว่นตวั 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม (ถา้มี) ท่านจ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารใหส้ถานทูตตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า20ปี (บิดาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารเพิ่ม พรอ้มแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 
 
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า20ปี (บิดา/มารดา ไม่ไดเ้ดินทาง)  จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารเพิ่ม พรอ้มแปลเป็น

ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 



 
 
 
 
 
 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมี
หนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรือหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอื

รับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง 
ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกับบคุคลทีส่าม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ่้ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถ

ขอเอกสารไดท้ี่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบา้นของท่าน (พรอ้มแนบส าเนา
พาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา 

จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีท่ีร่ับยืน่วซี่า กรณีบดิา-มารดาหย่า
รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมีรายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่
เพยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจุบัน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวี
ซา่) 
4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างาน
ปัจจุบัน   โดยระบุต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และช่วงเวลาทีข่อลางานไป

เทีย่วยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบุช ือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบ
ก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อี านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็น
ภาษาอังกฤษเท่านัน้) 
4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบียน
บรษัิทฯ (DBD), (คัดส าเนาไม่เกนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รับ
พจิารณาบัตรนักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอ
วซีา่) 
4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเอง
หรือสาม ี  ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ่้ายจากสาม ี(Sponsor 
Letter) ระบุชือ่-สกุล    วัน เดือน ปีเกดิ ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชีแ้จงเป็น
ภาษาอังกฤษเท่านัน้) 
4.6 กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้
ออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้
พรอ้มแนบหลักฐานหรอืเอกสารประกอบ อาท ิรูปถ่ายรา้น, สัญญาเช่า, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมาย
ชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้่ายเอง ใชส้ าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรือส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ า 
(บัญชสี่วนตัว) รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชทีี่มปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบูรณ์ มี

ยอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามี
ฐานะทางการเงนิเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใชจ่้ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมื่อท่านเดนิทางกลับสู่ภูมลิ าเนา 
และขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) ซึ่งตอ้งเป็นบัญชีเดียวกัน 

Statement ขา้งตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบสุกลุเงนิ Euro เท่านัน้ 
5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับ

ผูเ้ดนิทาง (Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใชจ่้ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให ้
บคุคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน (Sponsor) ด าเนนิการตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิ
จากธนาคาร                         Bank  Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดย
ระบชุือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญช ี(Sponsor) และระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง/ผูท้ีไ่ดร้ับการสนับสนุน เอกสารตอ้ง
เป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ใหต้รงกับพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเท่านัน้   (กรุณายืน่ขอจาก
ธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 วัน) 

 



 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ หากสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรพัยไ์ม่สมบรูณ์ (Book Bank) หรอืมปีระวัตกิารเดนิบัญชไีม่ครอบคลมุ
ตามเงือ่นไขทีก่ าหนด ท่านจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเท่านัน้ 

(Bank Statement) 
 

กรุณาปรบัสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สุด  
ครอบคลุมภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซ่ีา 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลส าหรบัยืน่วซ่ีาเชงเกน้ 
 เพื่อประโยชน์ในการยืน่วซี่า กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซี่าทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความ

เป็นจริง เนื่องจากบริษัทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัตคิ ารอ้งขอวีซ่า และทาง
บรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิขอ้มูลสว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบวา่ขอ้มูลของท่านเป็นเท็จ/
ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏเิสธวีซ่า หรืออาจส่งผลใหร้ะยะเวลาด าเนินการพิจารณา

เอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ท่านช าระเงนิมัดจ าค่าทัวรเ์รียบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดส่งใหก้ับ
บริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่

รับผดิชอบทุกกรณี 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร 

และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีท่่านไดช้ าระไปแลว้ทุกกรณี 
  

 หากถูกปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่าน
ไปสัมภาษณ์ตามทีส่ถานทูตนัดหมาย (โปรดแตง่กายสุภาพ) ทัง้นี้บรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ทีเ่พื่อไปอ านวยความ
สะดวกแก่ท่าน ตลอดทัง้ช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงค์ขอเอกสาร

เพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้่านจัดส่งเอกสารดังกลา่วใหก้ับทางบรษัิท เพื่อน าส่งสถานทูต
เชน่กัน 

 
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดร้ับวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณา

ตอ่วซีา่ของท่าน เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 
 

เอกสารทุกฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 
พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบูรณ์  
และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

  

หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารใหบ้ริษัทฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         
กรณีวซีา่ของท่านไม่ไดร้ับการอนุมัตทิันตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบทุกกรณี 

 
 เมือ่ท่านไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกขอ้มูลส าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบทา้ย
โปรแกรมทัวร)์ พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวี
ซา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไม่รับผดิชอบทุกกรณี 



 
 
 
 
 
 

 - กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มูลทีท่่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใช ้

ยืน่สถานทูต เนื่องจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หาก

น าสง่ขอ้มูลทีไ่ม่สอดคลอ้งกับความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 
  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของ

ท่านใหช้ัดเจน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก่ ชือ่บริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดอืนทีไ่ดร้ับ 
และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 

 

 เมือ่ท่านไดร้ับยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยืน่วซี่าใหก้ับบรษัิทฯ อย่างชา้ไม่

เกนิ 2 สัปดาห ์กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 
          - ท่านจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทูตดปูระวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่่านมา 
 

หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต บรษัิทฯไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็น
เพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่านัน้  

 
 

 
 
 

 
 

 


