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GERMANY-SWISS-FRANCE 7 DAYS 5 NIGHTS BY WY  
เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั �งเศส � วนั � คืน โดยโอมานแอร์ (WY) 

 
 

เสน้ทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง เที)ยวบิน 
ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 
สุวรรณภูมิBKK-มัสกัตMCT 09.10-12.05 WY818 6ชั �วโมง 

มัสกัตMCT-มิวนิคMUC 14.10-19.00 WY123 6.30ชั �วโมง 
ปารีสCDG-มัสกัตMCT 21.35-06.40 WY132 6.30ชั �วโมง 

มัสกัตMCT-สุวรรณภูมิBKK 08.50-18.00 WY815 6ชั �วโมง 

✔รหสัทวัร ์ ll   PRVCEU22068   >>สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร<์< 
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อัตราค่าบริการ 
สวิสเซอรแ์ลนด-์ฝรั )งเศส 8 วัน 9 คืน โดยโอมานแอร ์(WY) 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พักC-D ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) พักกับผูใ้หญ่Cท่าน 

ท่านละ 

พักเดี)ยวเพิ)ม 

ท่านละ 

JC-JK เม.ย. MM 78,988.- 75,988.- 11,000 

JR-S9 เม.ย. 66 79,988.- 76,988.- 11,000 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าวีซ่า ชาํระค่าวีซ่า ณ วันยื)นวีซ่าเท่านัVน 

วัน โปรแกรมการเดินทาง 
อาหาร 

โรงแรมที)พัก 
เชา้ เที)ยง เย็น 

1. 
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมัสกัต-สนามบินมิวนิค 
(บริการอาหารและเครื)องดื)มบนเครื)อง)   

- - ✈ 

MERCURE HOTEL 
 MUNCHEN FREISING 

AIRPORT  
หรือเทียบเท่า 

2. 
มิวนิค-โฮเฮนชวานเกา-(เขา้ชมภายใน) 
ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น-ซูรคิ
(สวิตเซอร์แลนด์)ขาหมูเยอรมัน 

� � � 
A Ja Resort ZURICH 

หรือเทียบเท่า 

3. 
ซูริค-กรินเดอวาล์ด -พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (TOP OF 
EUROPE)-เลาเทอร์บรนุเนน-อินเทอร์ลาเกน้ -เบิร์น � � � 

Holiday Inn Berne 
หรือเทียบเท่า 

4. 
เบิร์น-มองเทรอ-ปราสาทชิลยอง-เวเว่ย์-โลซาน- 
ดิจอง (ฝรั �งเศส) � � � 

MERCURE DIJON 
CENTER CLEMENCEAU  

หรือเทียบเท่า 

5. 
 ดิจอง-พระราชวังแวร์ซาย-ปารีส  
เมนูพิเศษ ชิมหอยเอสคารโ์ก            � � � 

MERCURE PARIS 
 VAL DE FONTENAY  

หรือเทียบเท่า 

6. 
ปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ไม่รวมค่าเขา้)-หอไอเฟล- 
จัตตุรัสคองคอร์ด -ประตูชัยฝรั �งเศส-ล่องเรือบาโตมูซ- 
ชอ้ปปิc งหา้งซามาริแตง-รา้นปลอดภาษีเบนลักซ์ 

� � ✈ ✈ 

7. สนามบินมัสกัต-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ✈ - -  
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ในกรณีที�ตอ้งการพักหอ้งละ g ท่าน โรงแรมในยุโรปบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ง Triple 
Room ลูกคา้จะตอ้งแยกพักเป็น ห้องพักคู่ k หอ้ง และหอ้งพักเดี�ยว k หอ้ง  

ซึ�งลูกคา้จะตอ้งชําระส่วนต่างค่าหอ้งพักเดี�ยวในคืนนัcนๆเพิ�มเติม 
 

DAY1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติมัสกัต – สนามบินมิวนิค                                                 
06.00 คณะพรอ้มกันที� สนามบินสุวรรณภูมิ ชัVน 4 ประตู R บริเวณเคาเตอร ์T  
 สายการบิน OMAN AIR โดยมีเจ้าหน้าที�ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับท่านเพื�ออํานวยความ

สะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตรที�นั�งและโหลดสัมภาระในการเดินทาง 
09.10   ออกเดนิทาง สูส่นามบินนานาชาติมัสกัต โดย สายการบิน OMAN AIR เที�ยวบินที� WY818   

  (บริการอาหารและเครื)องดื)มบนเครื)อง) 

 

12.05 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื�อรอเปลี�ยนเที�ยวบิน ใหท่้านพักผ่อนและเดินชอ้ปปิc งใน
สนามบินที�มีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถิ�นในมัสกัตชา้กว่าประเทศไทย g ชม.) 

14.10      ออกเดนิทางสู ่สนามบินมิวนิค เที�ยวบิน WY123  
(บริการอาหารและเครื)องดื)มบนเครื)อง)  

19.00 เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร พรอ้มรับกระเป๋าสัมภาระเรียบรอ้ย  นําท่านเขา้สู่ที�พัก 
� MERCURE HOTEL MUNCHEN FREISING AIRPORT ระดับ a ดาวหรือเทียบเท่า 

DAY2 
มิวนิค-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์ (เขา้ชมภายใน)-ฟุสเซ่น-ซูริค 
                                                                                     �เชา้,กลางวัน,เย็น                     

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืV อS) 
หลังรับประทานอาหารเชา้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) 

เที)ยง     � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มืV อC) เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน 
บ่าย นําท่านขึc นสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ�งเป็นปราสาทตัcงอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัย           

พระเจา้ลุดวิกที� r แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. kst�-su เป็นปราสาทที�งดงามมากที�สุดอีกแห่ง
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หนึ�งของโลก ตัวปราสาทตัcงอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า rww เมตร เหนือเกาะแก่งของ
แม่นํcาพอลลัท นําท่านเขา้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทหลังใหญ่สีขาวตัcงอยู่กลางป่าเขา
ลําเนาไพรที�ซึ�งมีสีสันเปลี�ยนแปลงแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาล ปราสาทหลังนีc เพิ�งไดร้ับขนานนาม
ว่า “นอยชวานสไตน์” ก็เพียงภายหลังจากที� กษัตริย์ลุดวิกที� r ไดเ้สด็จสวรรคตแล้วในปี kssu 
เที�ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที� ใช้ในการแสดงโอเปร่าและ
คอนเสิร์ต แมก้ระทั �งราชาการ์ตูนอย่างวอล์ทดิสนีย์ยังไดจํ้าลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาท
ในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ 
 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เมืองปลายทางสุดทา้ยของถนนสายโรแมนติค ติดกลับเมือง
โฮเฮนชวานเกา ตัcงอยู่ที�แคว้นบาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมันติดกับชายแดนออสเตรีย เป็นเมือง
ท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงของเยอรมนีเก่าแก่นับพันปีที�ไดรั้บ ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะ
เป็นที�ตัcงของปราสาทนอยชวาน สไตน์ (Neuschwanstein) และ โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) 
ปราสาทสีขาว และสีเหลืองที�โด่งดังคู่กันเป็นเวลาช้านาน ล้อมรอบไปดว้ยทะเลสาบน้อยใหญ่ที�มีความ
งดงามทางดา้นทัศนียภาพ เป็นเมืองที�มีความน่ารัก และมีสิ�งที�น่าสังเกตอีกอย่างคือ ตัวตึกหรืออาคาร
บา้นช่องของทัcงเมืองจะตกแต่งไปด้วยสีสันที�สวยงาม ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขา้สู่ เมืองซูริค Zurich 

คํ )า     � บริการอาหารคํ )า ณ ภัตตาคาร (มืV อD) 
� นาํท่านเดินทางสู่ที)พัก A JA RESORT ZURICH HOTEL หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืV อa) 

DAY3 
ซูริค-กรินเดอวาลด์ (สวสิ)-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (TOP OF EUROPE)-อินเทอรล์าเกน้- 
เบิรน์                                                                                         � เชา้,กลางวัน 
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นําท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาล์ด เพื�อนําท่านขึc นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) ที�สถานี   
กรินเดอวาล์ดกรุนไปสู่สถานีจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) จุงเฟรา เป็นภาษาเยอรมันแปลว่า  
สาวน้อย หนึ�งในยอดเขาที�สูงที�สุดของเทือกเขาแอลป์ที�เต็มไปด้วยความสวยงามทางธรรมชาติ 
โดยองค์การยูเนสโกได้ขึc นทะเบียนยอดเขาจุงเฟราให้เป็นมรดกโลก เป็นส่วนหนึ�งในเทือกเขา
แอลป์ ตัcงอยู่ในรัฐแบร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นยอดเขาที�สูงที�สุดในทวีปยุโรป และยังไดร้ับ
การขนานนามว่าเป็น Top of Europe อีกด้วย ส่วนยอดสูงสุดของจุงเฟรามีความสูงถึง 4,158 
เมตรเหนือระดับนํcาทะเล และยังไดร้ับการยกย่องเป็นพืc นที�มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของ
ยุโรปจากองค์การยูเนสโก เมื�อปี ค.ศ. 2001  

 

นําท่านชม อาคารสังเกตการณ์ Sphinx สัมผัสกับวิวยอดเขา Top of Europe สุดโรแมนติกแบบ
เต็มๆตาที�จุดชมวิวที�แห่งนีc  ซึ�งอยู่ที�ระดับความสูง 3,571 เมตร ชมธารนํcาแข็ง Aletsch Glacier ที�
ยาวที�สุดในเทือกเขาแอลป์ ชม Ice Palace ถํcานํcาแข็งพันปีที�ไม่มีวันละลายเกิดจากการขุดเจาะใต้
ธารนํcาแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็นนํcาแข็งแกะสลักอยู่ตามจุด
ต่างๆ ใหถ้่ายรูปเป็นที�ระลึก สนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บน ลานหิมะ Plateau และเช็คอิน
กับจุดที�สูงที�สุดในยุโรปบนยอดเขา  

 

 

 
 
 
 
 
เที)ยง    � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มืV อ9) ภัตตาคารพาโนรามาบนยอดเขาจุงเฟรา 
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บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองตากอากาศที�ตัcงอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ 
Brienzersee ใจกลางเมืองท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ�งท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟรา
อันลือชื�อ, นาฬิกาดอกไม,้ สถานคาสิโน ฯลฯ ใหท่้านไดอ้ิสระในการเลือกซืc อสินคา้สวิสฯ อาทิเช่น 
นาฬิกาแบรนด์เนมชื�อดัง, มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันสุด
แสนโรแมนติกที�เป็นโลเคชั �นในการถ่ายทําภาพยนต์ และละครชื�อดังหลายๆ เรื�อง 

คํ )า         อิสระรับประทานอาหารคํ )าตามอัธยาศยั  
   ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดินทางสู่กรุงเบิรน์ เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด ์

         � นาํท่านเดินทางสู่ที)พัก Holiday Inn Bern Westside หรือเทียบเท่า (4ดาว) 
 

DAY4 เบิรน์-มองเทรอ-ปราสาทชิลยอง-เวเวย่-์โลซาน-ดิจอง (ฝรั )งเศส)      � เชา้,กลางวัน,เย็น 

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืV อM) 
นําท่านออกเดินทางจาก เมืองอินเทอร์ลาเกน้ สู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) เมืองตากอากาศ
ที�มีชื�อเสียง ไดร้ับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิตเซอรแ์ลนด ์และที�นี�ยังเป็นศูนย์กลาง
ของการศึกษาวิชาการโรงแรมที�เลื�องชื�อจนไดร้ับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ�งของยุโรป นําท่านถ่ายรูป
ภายนอกกับ ปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งขึc นบน
เกาะหินริมทะเลสาบเจนีวาตัcงแต่ยุคโรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อ
ควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที�จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจาก
ตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนื�องจากเป็นเสน้ทางเดียวที�ไม่ตอ้งเดินทางขา้มเทือกเขา
สูงชัน ปราสาทแห่งนีc จึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ�งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอ้ยปี 
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นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย ์(VEVEY) เมืองสวยน่ารักที�ตัcงอยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัว
เมืองตัcงอยู่บนชายฝั�งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีชื�อเสียงของ      
เวเว่ย์มีมาก ต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ และมงเทรอซ์ ให้เป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส PEARLS OF THE 
SWISS RIVIERA เพราะมีอากาศดีอบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล แวะถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเมือง รูป
ปัVนชาลี แชปปลิV น (CHAPLLN STATUE) ชาวอังกฤษที�มีผลงานสรา้งชื�อเสียงในอเมริกาที�มีความ
หลงใหลในเมืองเวเว่ย์ จดทําใหท่้านไดเ้ลือกเมืองเวเว่ย์เป็นสถานที�พักกายใจในบัcนปลายของชีวิต 
นาํท่านถ่ายรูปกับประติมากรรม ส้อมยักษ์ (THE FORK) สัญลักษณ์อีกอย่างนึงของเมือง ซึ�ง
ตัcงอยู่กลางทะเลสาบหน้าพิพิธภัณฑ์เนสท์เล่  

 

เดินทางสู่ เมืองโลซาน (LAUSANNE) เป็นเมืองริมทะเลสาบเจนีวา มีลักษณะเป็นเมืองขนาดไม่
ใหญ่มาก ตัcงอยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวาทางดา้นเหนือ ห่างจากกรุงเจนีวาประมาณ 60 กิโลเมตร มี
วิวทิวทัศน์ที�สวยงามดว้ยมีภูเขาโอบลอ้มพรอ้มทัcงทะเลสาบกวา้งใหญ่ ผูค้นส่วนใหญ่ในเมืองจะพูด
ภาษาฝรั �งเศส เพราะอยู่ติดกับฝั�งชายแดนของประเทศฝรั �งเศส สภาพบา้นเรือนของโลซานน์เตม็ไป
ดว้ยตึกและอาคารรูปทรงคลาสสิกในช่วงสมัยศตวรรษที� 12-1t ในหลวงรัชกาลที� 9 เคยประทับ
และศึกษาที�นี� เมื�อครัcงยังทรงพระเยาว์ เมืองนีc ยังเป็นที�ตัcงของสํานักงานใหญ่ของคณะกรรมการ
โอลิมปิกสากล มีพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก และสวนโอลิมปิกบนชายฝั�งทะเลสาบ  

เที)ยง     � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มืV อ8) 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง (DIJON) เมืองที�มีชื�อเสียงในเรื�องการผลิตไวน์ชัcนเลิศ เป็นเมือง

หลวงที�มีความสําคัญดา้นประวัติศาสตร์ของแควน้เบอร์กันดีและฝรั �งเศสเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ในเรื�องของการผลิตไวน์ นอกจากวัฒนธรรมเกี�ยวกับไวน์และการปลูกองุ่น
แลว้ เมืองดีจองยังเป็นอีกเมืองที�มีความเกี�ยวพันกับคริสต์ศาสนาเป็นอย่างมาก เนื�องจากการมี
โบสถ์คริสตจักรจํานวนมากตัcงอยู่ภายในเมือง อีกทัcงยังมีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของอาคาร
เก่าแก่ในเมืองที�มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก 

คํ )า � บริการอาหารคํ )า ณ ภัตตาคาร (มืV อK)   
 � นําท่านเดินทางสู่ที)พัก MERCURE DIJON CENTER CLEMENCEAU HOTEL ระดับ a ดาว
หรือเทียบเท่า 
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DAY5 ดิจอง – พระราชวังแวรซ์าย (เขา้ชมภายใน) – ปารีส                        � เชา้,กลางวัน,เย็น 

เชา้        � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืV อR) 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองแวรซ์ายส ์(VERSELLE) 

เที)ยง     � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มืV อSJ) 
บ่าย นําท่านเขา้ชมความงดงามของ พระราชวังแวรซ์ายส ์(Verseille Palace) ที�ไดชื้�อว่างดงามวิจิตร

บรรจงที�สุดในยุโรป จนมีคํากล่าวว่า “คราใดใครได้เยือนแวร์ซายส์ ครานัcนเขาได้เห็นโลกอัน
ศิวิไลซ์ที�แทจ้ริงแลว้” พระราชวังแวร์ซายส์จัดหอ้งเป็น สัดส่วนอย่างสมพระเกียรติที�สุดและแต่ละ
หอ้งไดส้ร้างอย่างวิจิตรบรรจงให้ความสอดคล้องกับเหตุการณ์และนามของหอ้งอย่างยิ�ง ซึ�งสรา้ง
ขึc นตามพระราชดําริของพระเจา้หลุยส์ที� 14 ชมพลับพลาที�ทอ้งพระโรง ห้องพระบรรทมพระราชินี 
และหอ้งต่างๆ ที�วิจิตรงดงามดว้ยภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปวัตถุ ลํcาค่ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์มากมาย
ที�เป็นตน้แบบเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที�โด่งดังไปทั �วโลก  

 
 
 
 

 

 
 

 นําท่านเดนิทางสู่ มหานครปารีส เมืองหลวงที�สวยและโรแมนติกที�สุดแห่งหนึ�งของโลก 
คํ )า � บริการอาหารคํ )า ณ ภัตตาคาร (มืV อSS) เมนูพิเศษ หอยเอสคารโ์ก  

 �  นาํท่านเดินทางสู่ที)พัก MERCURE PARIS VAL DE FONTENAY HOTEL ระดับ a ดาว 
หรือเทียบเท่า 

 

DAY6 
เที)ยวชมเมืองปารีส-พิพิธภัณฑล์ูฟวร ์(ไม่รวมค่าเขา้ชม)-หอไอเฟล –  
จตัุรัสคองคอรด์-ประตูชัยฝรั )งเศส-ล่องเรือบาโตมูซ-ชอ้ปปิV งหา้งซามาริแตง- 
รา้นปลอดภาษีเบนลักซ-์สนามบิน                                              � เชา้,กลางวัน 

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืV อSC) 
นําท่านเที�ยวชมนครปารีส เริ�มต้นจาก พระราชวังลูฟวร์ ซึ�งปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร ์
(LOUVRE MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที�มีชื�อเสียงและเก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ�งของโลก ที�ซึ�งเก็บ
รวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไวม้ากกว่า 40,000 ชิc น รวมไปถึงผลงานชื�อกอ้งโลกอย่าง 
“ภาพวาดโมนาลิซ่า” หรือ “รูปปัcน Venus de Milo” และเป็นหนึ�งในฉากสําคัญของภาพยนตร์ชื�อ
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ดังระดับโลกอย่าง “รหัสลับดาวินซี” (The Davinci Code)  นําท่านถ่ายรูปคู่กับ พีระมิดแก้ว 
สัญลักษณ์ของลูฟวร์ ด้านหน้าทางเข้าของพิพิธัณฑ์ (ไม่รวมค่าเขา้ชม) นําท่านเดินทางต่อไปยัง 
หอไอเฟล (TOUR EIFFEL) แลนด์มาร์คแห่งนึงประเทศฝรั �งเศส เป็นหอคอยโครงสรา้งเหล็กตัcงอยู่
บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่นํcาแซนในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั �งเศสที�เป็นที�รูจั้กกัน
ทั �วโลก นําท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสค็องคอรด์ (Place de la Concorde) เป็นสถานที�แห่งความทรงจําทาง
ประวัติศาสตร์ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั �งเศส 
นับเป็นสถานที�เที�ยวที�น่าสนใจอย่างยิ�งนอกเป็นสถานที�สําคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั �งเศส 
แลว้ปัจจุบันเป็นที�ตัcงของ เสาโอเบลิสก ์(L’Obélisque) ประติมากรรมอันลํcาค่าสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ
ของประเทศอียิปต์และประเทศฝรั �งเศสซึ�งถูก ส่งใหเ้ป็นของขวัญแก่พระเจ้าชาร์ลที� 10 ในปีค.ศ. 1829 
โดยความพิเศษของเสาคือการทํามาจากหินแกรนิตทรงเหลี�ยม เล่าเรื�องราวสมัยฟาร์โรห์ รามเสสที� 2 
ด้วยตัวภาษาอียิปต์โบราณที�มีอายุกว่า 3,000 ปี นําท่านถ่ายรูป ประตูชัยฝรั )งเศส (Arc de 
triomphe de l'Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจง้ขนาดใหญ่ตัcงอยู่บนจัตุรัสชาร์ลเดอโกล (Place 
Charles de Gaulle) ประตูชัยแห่งนีc เรียกไดว่้าเป็นสถาปัตยกรรมสําคัญของเมืองที�อยู่คู่เมืองปารีส  

 

นําท่านสู่ ถนนชองเอลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นจุดที�ท่านสามารถช้อปปิc งรา้นคา้แบรนด์ดัง
ระดับโลก เป็นถนนแห่งหนึ�ง ที�ไดชื้�อว่าสวยที�สุด ตน้แบบถนนราชดําเนิน ทอดยาวอยู่ ณ เขตที� 8 
ของกรุงปารีส กลายเป็นถนนชอ้ปปิc งสายสําคัญที�ไดชื้�อว่าสวยงามที�สุดในโลก นอกจากสองขา้ง
ทางจะรวมรวบแหล่งรา้นคา้สุดหรูแบรนด์ดังระดับโลกมากมายแลว้ ยังเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร รา้น
กาแฟ ร้านขนมต่างๆ มากมาย นําท่าน ล่องเรือแม่นํVาแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) 
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เป็นหนึ�งในผูใ้ห้บริการเรือนําเที�ยวในแม่นํcาแซนที�ยอดนิยม ใช้เวลาล่องประมาณ 1 ชั �วโมง ชม
สถานที�สําคัญที�แม่นํcาทอดผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ สะพานอเล็กซานเดอร์ที�สาม 
เป็นต้น ซึ�งการล่องเรือแม่นํcาแซนเป็นกิจกรรมที�นิยมกันอย่างมากเรียกไดว่้าเป็นไฮไลท์สําคัญถ้า
หากใครไดม้าเมืองปารีสตอ้งไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชมเมืองที�โรแมนติกที�สุดในประเทศฝรั �งเศส
อย่างแน่นอน 

 
เที)ยง     อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
บ่าย จากนัcนอิสระใหท่้านไดเ้ต็มอิ�มกับการชอ้ปปิc งที� หา้ง La Samaritaine ไดเ้ปิดตัวอย่างเป็นทางการ

อีกครัcงเมื�อวันที� 23 มิถุนายน 2021 และกลายเป็นห้างสรรพสินคา้คอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที�
เน้นยํcาถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั �น อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 600 
แบรนด์ และมีนิทรรศการที�จะสลับหมุนเวียนให้ไดช้มตลอด ความโดดเด่นของ La Samaritaine 
คือเสน่ห์ของอาคารแบบดัcงเดิม นั�นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ�งถือว่าเป็น
เอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนีc  จนได้ถูกขึc นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง
ประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั �งเศส นําท่านชอ้ปปิc งสินคา้ปลอดภาษี ณ 
รา้นสินคา้ปลอดภาษี Benlux ที�มีสินคา้ใหท่้านเลือกสรรมากมาย อาทิเช่น เครื�องสําอาง นํcาหอม 
เครื�องหนัง และเสืc อผา้ยี�หอ้ดัง มีใหท่้านเลือกซืc ออย่างจุใจ อาทิเช่น อีฟ แซงค์ โลรองต์ คริสเตียน 
ดิออร์ ชาแนล จิออร์ จิโอ อาร์มานี�  เวอร์ชาเซ่ ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่  สนามบิน
นานาชาติชาร์ลเดอโกล มีเวลาให้ท่านทําคืนภาษี ณ สนามบิน เจ้าหน้าที�คอยอํานวยความ
สะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตรที�นั�งและโหลดสัมภาระในการเดินทาง 

21.35 ออกเดนิทางสู ่สนามบินนานาชาติมัสกัต โดยสายการบินโอมานแอร์ เที�ยวบินที� WY132  
(บริการอาหารเครื)องดื)มบนเครื)อง) 
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DAY7 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
06.40 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื�อรอเปลี�ยนเที�ยวบิน ใหท่้านพักผ่อนและเดินชอ้ปปิc งใน    

สนามบินที�มีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถิ�นในมัสกัตชา้กว่าประเทศไทย g ชม.) 
08.50     ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินโอมานแอร ์เที�ยวบินที� WY 815 
18.00    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  พรอ้มความประทับใจไม่รูล้ืม 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี)ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัVงนีV คาํนึงถึงประโยชน์และความ

ปลอดภัยของผูเ้ดินทางเป็นหลัก 
 

การยื�นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั�นตอนการยื�นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั�งแบบหมู่คณะและยื�น 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื� อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หน้าที�  

 
อัตราค่าบริการนีV รวม 

 k. ค่าตั �วเครื�องบินชัcนประหยัด (Economy Class)  
 2. ค่านํVาหนักสัมภาระท่านละ S ใบ นํVาหนักไม่เกิน DJ กิโลกรัม และถือขึV นเครื)อง 8 กิโลกรัม เป็นไป

ตามที�สายการบินกําหนด 
 g. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 t. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการพรอ้มพนักงานขับรถที�ชํานาญเสน้ทาง 
 �. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
 u. ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ 
 �. ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 
 s. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที�) ค่า

ประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงนิไม่เกินท่านละ k,�ww,www บาทค่ารักษาพยาบาล
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ �ww,www บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม์)  

 9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

อัตราคา่บริการนีV ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื�องดื�มที�สั �งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่านํcาหนักเกินจากทางสายการ

บินและมากกว่า 1ชิc น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ
ของมีค่าที�สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมนํcามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรับขึc นราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม  
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หมายเหตุ โรงแรมส่วนใหญ่ในประเทศยุโรปจะไม่มีพนักงานยกกระเป๋าคอยอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านซึ�ง
ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านดว้ยตัวท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ และลูกค้าจ่ายค่าวีซ่าเองโดยตรงกับ
ตวัแทนของแต่ละสถานฑูต 

� ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั )งเศสท่านละไม่เกิน a,9JJ บาท เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ท่านละไม่
เกิน D,JJJ บาท ทัVงนีV ขึV นอยู่กับอัตราแลกเปลี)ยน ณ วันที)ยื)น 

**ชาํระ ณ วันยื)นวีซ่าเท่านัVน ไม่จ่ายรวมในค่าทัวร*์** 

 
** กรณีที)ลูกคา้ไม่สะดวกยื)นวีซ่าในวันที)บริษัทไดท้าํควิจองไวแ้ลว้นัVน ลกูคา้อาจจะมีค่าใชจ่้ายเพิ)มเติม
เป็นคิวพรีเมียม อีกท่านละ S,MJJ บาท และในกรณีที)คิวพรีเมียมเต็มนัVน ก็จะตอ้งมีคา่ใชจ่้ายสาํหรับ
คิวพรีเมียมพิเศษ(วันหยุด) อีกท่านละ S,MJJ บาท ** 

6. ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปมัคคุเทศก์จากประเทศไทย และค่าทิปไกด์ทอ้งถิ�น  

MJ ยูโร ต่อ ลกูคา้ S ท่าน 

ขอ้มูลเพิ)มเติมเรื)องตั �วเครื)องบินและที)นั )งบนเครื)องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ํารองที�นั�งพรอ้มชําระเงินมัดจําค่าตั �วเครื�องบินแลว้ หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุ
ใด  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�การเรียกเก็บค่ามัดจําตั �วเครื�องบิน ซึ�งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –5,000 
บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

2. หากตั �วเครื�องบินทําการออกแล้วแต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� เรียกเก็บ
ค่าใชจ่้ายตามที�เกิดขึc นจริง และรอ Refund ค่าธรรมเนียมส่วนที�เหลือจากทางสายการบินใชเ้วลาประมาณ 
3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

g. เนื�องจากตั �วเครื�องบินของคณะเป็นตั �วกรุ๊ป ทําใหมี้เงื�อนไขหลายอย่างจากสายการบิน การออกบัตรที�นั�ง
ไม่สามารถล็อคที�นั�งได้  ซึ�งโดยปกติแล้วตั �วกรุ๊ปจะได้ที�นั�งในโซนเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และจะออก
เลขที�นั�งเรียงลําดับตามอักษรตัวแรกของนามสกุลไล่ลําดับไปตามแถวที�นั�งบนเครื�อง หลังจากสถานการณ์ 
Covid-k� ที�ผ่านมา ทําใหส้ายการบินมีการปรับเปลี�ยนนโยบายการจําหน่ายตั �วเครื�องบิน โดยมีการขายที�
นั�งสําหรับลูกคา้ที�ตอ้งการนั�งติดกัน หรือที�นั�งพิเศษอื�นๆ ทัcงนีc  ทางบริษัทฯจะดูแลจัดการใหด้ีที�สุดเท่าที�จะ
เป็นไปได้ และลูกคา้อาจจะไม่สามารถสะสมไมล์ หรือใชส้ิทธิ�พิเศษอื�นๆได้ในกรณีที�ท่านเป็นสมาชิกของ
สายการบินนัcนๆ 

เงื)อนไขการใหบ้ริการ 
1. ชาํระเงินมัดจาํ ท่านละ D9,000 บาท หลังจากทาํการจองภายใน 3 วัน ที�นั�งจะยืนยันเมื�อไดร้ับ

เงินมัดจําแลว้เท่านัcน  
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2. ชาํระยอดส่วนที)เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน หากไม่ชําระค่าใชจ่้ายภายในกําหนด 

ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

3. ส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ของผูที้� เดินทาง ที� มีอายกุารใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื� อทาํการจองคิวยื� น
วีซ่าภายใน 1 วนันับจากวนัจอง  หากท่านไม่ส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ให้ทางบริษัทตามกาํหนดเวลา 
ทาํให้ทางบริษัทไม่สามารถจองคิววีซ่าใหท่้านได้ทันกําหนดที� วีซ่าจะตอ้งออก ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ5 ในการคืนเงินค่ามัดจาํทัวร ์และขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอัตโนมัติ  

4. เมื�อไดร้ับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดทั้นที  
5. หากท่านที�ต้องการออกตั �วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อ

เจา้หน้าที� ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัcง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที� ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ�ไม่รับผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึc น 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้ ้องการดูแลพิเศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5ชั �วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์
จึงมีความจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทัcงหมด 

ขอ้มูลเบืV องตน้ในการยื)นวีซ่า 
1. การพิจารณาออกวีซ่าให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัcน บริษัทฯ เป็นเพียงแค่

ตัวแทนอํานวยความสะดวกในขัcนตอนการยื�นวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจะอยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานฑูต ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที�มีเอกสารพรอ้มสมบูรณ์ขอ้มูลชัดเจน และมีความ
ประสงค์ที�จะเดินทางไปท่องเที�ยวยังประเทศตามที�ระบุเท่านัcน 

2. กรณีท่านใดตอ้งใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื�นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้ง
แจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ ล่วงหน้าเพื�อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการ
พิจารณาวีซ่าที�ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามารถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได ้

3. สําหรับผู ้เดินทางที�ศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื�องการขอวีซ่าด้วยตนเองใน
ประเทศที�ตนพํานักหรือศึกษาอยู่เท่านัcน 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ตํ �ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ�มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ �า
กว่า 6 เดือน ผู ้เดินทางต้องไปยื�นคํารอ้งขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเล่มเก่า ใหกั้บทางบริษัทด้วย เนื�องจาก ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ�ง
ในการยื�นคํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง สําหรับติดวีซ่าไม่ตํ �ากว่า 3 
หน้า 

5. ท่านที�ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ
เดินทางนัcนๆ และ พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน 
หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

เงื)อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
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1. แจง้ยกเลิก 45 วัน ขึc นไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ่้ายตามจริงที�เกิดขึc น 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทางเก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 15,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 25,000 บาท  
4. แจง้ยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�เก็บค่าใชจ่้ายทัcงหมด  
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ� ในการเก็บค่าใชจ่้ายทัcงหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทาง

ไม่ครบตามจํานวนที�บริษัทฯกําหนดไว ้(25 ท่านขึc นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้
เดินทางอื�นทีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัท ตอ้งนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที�เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา
การเลื�อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัcงนีc  ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนได้
คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั �ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที� สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื�นวีซ่าแลว้ไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดชํ้าระค่าทัวร์หรือมัดจํา
มาแลว้ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที�เกิดขึc นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื�นวีซ่า / ค่ามัดจําตั �ว
เครื�องบิน หรือค่าตั �วเครื�องบิน (กรณีออก ตั �วเครื�องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที�กรุ๊ปออกเดินทางไม่
ครบตามจํานวน ค่ามัดจําโรงแรมที�พัก หรือค่าโรงแรมที�พัก (กรณีที�ไดชํ้าระค่าโรงแรมไปแลว้เต็มจํานวน) 

 8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั �วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ� ในการไม่คืนค่าทัวร์
ทัcงหมด 

 9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าที� ไม่ว่าเหตุผล
ใดก็  ตามทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ�ในการไม่คืนค่าทัวร์ทัcงหมด 

ในวันยื)นวีซ่าหนังสือเดินทางตอ้งนาํส่งเขา้สถานทูต และระหว่างรอผลอนุมัติวีซ่า  
ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได ้

 
ขอวีซ่าเชงเกน้ (ฝรั )งเศส) ยื)นวีซ่าเดี)ยวแสดงตนที)สถานทูตฝรั )งเศส 

ใชเ้วลาอนุมัติวีซ่านับจากวันยื)นประมาณ 8-30 วันทาํการขึV นอยู่กับดุลพินิจทางสถานทูต 
 

เอกสารเบืV องตน้ที)ใชใ้นการยื)นวีซ่า 

 หนังสือเดินทาง (ตัวจริง,และเล่มเก่าแนบไปดว้ย) ที�เหลืออายุใชง้านไม่ตํ �ากว่า u เดือน และมีหน้า
หนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย g หน้า  
 รูปถ่ายสีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านัcน ขนาด g.� x 4.5 ซม. จํานวน r รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน u เดือน) 
หน้าตรงไม่สวมแว่นตาไม่ยิc ม เห็นฟัน  
 สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนบา้น อย่างละ k ชุด / สําเนาสตูิบัตร k ชุด (กรณีอายุตํ �า 
กว่า rw ปี ) 
 สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีหมา้ย) / สําเนาใบเปลี�ยน
ชื�อ-สกุล อย่างละk ชุด (ถา้มี) 
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 หลักฐานการไดร้ับวัคซีนครบ r เข็ม (ในหมอพรอ้มตอ้งมีภาษาอังกฤษควบคู่ดว้ย) 
 หนังสือแสดงการเคลื�อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชีออมทรัพย์ ยอ้นหลัง u 
เดือน โดยตอ้งมีเลขที�บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ใน
กรณีที�ยอดเงินในบัญชีชื�อออมทรัพย์ ไม่ถึง u หลักสามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจํา
เพิ�มเติมในการยื�นได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน) 
***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหกั้นได)้ *** 
กรณีเด็กอายุตํ �า กว่า rw ปีบริบูรณ์ หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกับ บิดา/มารดาคนใดคนหนึ�งหรือบิดา
มารดาไม่ไดเ้ดินทางทัcงสองคนตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึ�งจดหมายตอ้งออกโดยที�ว่า การอําเภอโดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง) 
 หลักฐานแสดงสถานการณ์ทํางาน k ชุด 

*** กรณีคา้ขาย : หลักฐานทางการคา้เช่น สําเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการคา้
ที�มีชื�อผูเ้ดินทาง หรือ 

สําเนาใบเสียภาษีรา้นคา้ (ภพ.rw)อายุยอ้นหลังไม่เกิน g เดือน (นับจากเดือนที�จะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผูถ้ือหุน้ : หนังสอืรับรองการทํางาน (ตัวจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตําแหน่ง 

เงินเดือน และวันเริ�มงานพรอ้มสลิปเงนิเดอืน ยอ้นหลัง g เดอืน อายุยอ้นหลังไม่เกิน k เดือน (นับจากเดอืน
ที�จะเดินทาง) 

*** กรณีขา้ราชการ: หนังสอืรับรองจากตน้สงักัด(ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตําแหน่ง เงินเดอืน
และวันเริ�มงาน พรอ้มสลิปเงินเดือนยอ้นหลัง g เดือน อายุ ยอ้นหลังไม่เกิน k เดอืน (นับจากเดือนที�จะ
เดินทาง) 
       *** กรณีนักเรียนและนักศกึษา: หนังสอืรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็น
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที�ศึกษาอยู่อายุ ยอ้นหลังไม่เกิน k เดือน (นับจากเดือนที�จะเดินทาง) 
 

*** กรณีที)สถานทูตมีการเรยีกสัมภาษณก์รุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทัVงหมด  
ไปในวันนัดสัมภาษณด์ว้ย*** 

 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื)นเพิ)มเติมตามดลุยพินิจของสถานทูต อยา่งกะทันหัน จึงขอ

ความกรุณาเตรยีมเอกสารเพิ)มใหค้รบถว้น ตามที)สถานทูตขอ  
เพื)อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติออกวีซ่าของสถานทูต *** 

 

****สาํคัญควรอ่าน**** 
 

 การพิจารณาออกวีซ่าให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัcน บริษัทฯ เป็นเพียงแค่
ตัวแทนอํานวยความสะดวกในขัcนตอนการยื�นวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจะอยู่ในดุลพินิจของทาง



(EU-GSF-7D5N-WY)                                                         UPDATE 04 JAN 23 

16 

                                                                    รูปภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น 

สถานฑูต ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที�มีเอกสารพรอ้มสมบูรณ์ขอ้มูลชัดเจน และมีความ
ประสงค์ที�จะเดินทางไปท่องเที�ยวยังประเทศตามที�ระบุเท่านัcน 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเ้ดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็น

การถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที�ไดชํ้าระไปแล้วและ

หากตอ้งการขอยื�นคํารอ้งใหม่ก็ตอ้งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัcง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัcงนีc ทางบริษัท ฯ จะส่งเจ้าหน้าที�ไปอํานวยความ

สะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ�มเติม ทางบริษัทใคร่ขอรบกวน

ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

 กรณีที�ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการแจง้สถานทูต

ยกเลิก 

วีซ่าของท่าน เนื�องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที�มีเอกสารพรอ้มและมีความประสงค์ที�จะเดินทางไปท่องเที�ยว

ยังประเทศที�ระบุเท่านัcน การปฏิเสธวีซ่าอันเนื�องมาจากหลักฐานในการขอยื�นวีซ่าปลอมหรือผิด

วัตถุประสงค์ในการยื�นขอวีซ่าท่องเที�ยว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงิน โดยหักค่าใชจ่้ายที�

เกิดขึc นจริงและคืนใหท่้านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30วัน  

 เงินคา่ธรรมเนียมในการยื�นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ ถงึแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าทาง

สถานฑูตก็ไม่ไดค้ืนค่าธรรมเนียมที�ไดชํ้าระไปแล้ว และหากท่านตอ้งการยื�นคํารอ้งใหม่ ก็ตอ้งชําระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ดว้ยตนเองทุกครัcง 

 กรณียื�นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดชํ้าระค่าทัวร์หรือ
มัดจํามาแลว้ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที�เกิดขึc นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื�นวีซ่า / ค่า
มัดจําตั �วเครื�องบิน หรือค่าตั �วเครื�องบิน (กรณีออก ตั �วเครื�องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที�กรุ๊ปออก
เดินทางไม่ครบตามจํานวน ค่ามัดจําโรงแรม หรือค่าโรงแรม (กรณีทางบริษัทฯไดชํ้าระค่าโรงแรม
เต็มจํานวน) 
 

กรุณาอ่านเงื)อนไข ก่อนการตัดสินใจจอง หลงัจากที)ท่านไดท้าํการจองและชาํระเงินแลว้ 

ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับในเงื)อนไขดังกล่าวในทุกกรณ ี

 
 


