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เดนิทางโดยสายการบนิ Etihad Airways สายการบนิระดบั 5 ดาว 

1 ใน 10 สายการบนิที�ดที ี�สดุในโลก 
นํ �าหนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

หากทา่นตอ้งซื�อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื�อไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุป๊นั�นจะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 

สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์ETIHAD AIRWAY (EY) 

ขาไป EY405 BKK -  AUH 18.25 – 22.00 

ขาไป EY085 AUH -  FCO 02.35 – 07.05 

ขากลบั EY038 CDG - AUH 21.55 – 06.40 

ขากลบั EY408 AUH - BKK 08.50 – 18.25 

*สําหรบัชว่งฤดหูนาว : วนัที� 14 – 22 พ.ย. และ 04 – 12 ธ.ค. 61 

ขาไป EY405 BKK -  AUH 18.05 – 22.05 

ขาไป EY085 AUH -  FCO 02.25 – 06.20 

ขากลบั EY038 CDG - AUH 20.45 – 06.45 

ขากลบั EY408 AUH - BKK 08.55 – 18.05 



 

 

 
หากทา่นตอ้งการจองตั�วเครื�องบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเที�ยวบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ที�กอ่น กรณุาเลอืกซื�อบัตรโดยสารภายในประเทศ
ประเภทที�สามารถเลื�อนวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความล่าชา้ของเที�ยวบนิ  
การยกเลกิเที�ยวบนิ มกีารยบุเที�ยวบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่  
อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัย เป็นตน้ เหตผุลตา่งๆที�อยู่ เหนอืความควบคมุของบรษัิท 
ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆไดใ้นทกุกรณ ี

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

เด็กตํ�ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัหอ้งเดี�ยว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่: 

12 - 20 กนัยายน 59,990 57,990 13,000 

17 - 25 ตลุาคม (วนัปิยะมหาราช) 62,990 60,990 13,000 

16 - 20 พฤศจกิายน 59,990 57,990 13,000 

04 - 12 ธนัวาคม (วนัพอ่และวนัรฐัธรรมนญู) 63,990 61,960 13,000 

** เด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ราคา 12,000 บาท** 

ราคาขา้งตน้รวมคา่วซีา่แลว้ 
(กรณุาสํารองที�น ั�งลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 1 เดอืน เพื�อความสะดวกในการยื�นวซีา่) 

 

วนัที� 1       กรงุเทพฯ – อาบดูาบ ี

15.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั�น 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์Q 
ของสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์พบเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

18.25 น.  ออกเดนิทางสู ่อาบดูาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยเที�ยวบนิที� EY405 
22.00 น. ถงึทา่อากาศยานอาบดูาบ ีแวะพักเพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 
02.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโรม ประเทศอติาล ีโดยเที�ยวบนิที� EY085 

บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ 

วนัที� 2 

      อาบดูาบ ี– กรงุโรม – นครรฐัวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– สนามกฬีาโคลอสเซี�ยม –      

      นํ �าพเุทรวี� – ฟลอเรนซ ์– เมอืงเกา่ฟลอเรนซ ์– สะพาน Ponte Vecchio –  

      จตัรุสัซญิญอเรยี 

07.05 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเลโอนารโ์ด ดา วนิช-ีฟีอมูชีโีน กรงุโรม หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
และศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุโรม (Rome) ระยะทางประมาณ 30.8 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท ีเมอืงหลวงของประเทศอติาล ีอดตีศนูยก์ลางของอาณาจักร
โรมนั ในสมยัที�ยงัเรอืงอํานาจนับไดว้า่เป็นจักรวรรดทิี�ใหญท่ี�สดุในโลก  
นําทา่นเดนิทางสู ่นครรฐัวาตกินั (Vatican) รัฐอสิระที�มขีนาดเล็กที�สดุในโลก ดนิแดนที�ประทับของพระ
สนัตะปาปา และเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิ  
นําทา่นชมบรเิวณดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St. Peter's Basilica) สิ�งกอ่สรา้งที�ใหญแ่ละสําคัญ
ที�สดุของนครรัฐวาตกินั เป็นสถานที�ศกัดิ�สทิธิ�ที�สดุแหง่หนึ�งของครสิตศ์าสนกิชนนกิายโรมนัคาทอลกิ ที�ตั �ง
มหาวหิารเชื�อกนัวา่เป็นที�ฝังรา่งของ นักบญุเปโตร หนึ�งในสาวกของพระเยซ ูตอ่มาไดส้ถาปนาขึ�นเป็น 
พระสนัตะปาปาองคแ์รกของโรม ภายในประดบัประดาดว้ยศลิปะชิ�นเอกมากมาย  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

แลว้นําทา่นถา่ยภาพเป็นที�ระลกึกบั สนามกฬีาโคลอสเซี�ยม (Colosseum) หนึ�งในเจ็ดสิ�งมหศัจรรยข์อง
โลก สนามกฬีากลางแจง้โบราณขนาดใหญใ่จกลางเมอืง อดตีสนามประลองการตอ่สูอ้นัยิ�งใหญข่อง เหลา่
กลาดเิอเตอร ์ซึ�งเป็นสงัเวยีนเลอืดที�มชีวีติเป็นเดมิพัน เพื�อใหค้วามบนัเทงิแกช่าวโรมนั 
จากนั�น นําทา่นชม นํ �าพเุทรวี� (Trevi Fountain) นํ�าพทุี�สวยงามที�สดุของกรงุโรม หรอืทา่นสามารถโยน
เหรยีญลงนํ�าพเุทรวี� ซ ึ�งเชื�อกนัวา่จะไดก้ลับมาเยอืนกรงุโรมอกี และเป็นที�มาของเพลงอมตะ Three Coins in 
The Fountain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (1) 

หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่ฟลอเรนซ ์(Florence) ระยะทางประมาณ 271 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.05 ชั�วโมง เมอืงหลวงของแควน้ทัสคาน ีในสมยัยคุกลางเป็นศนูยก์ลางทางการคา้และทางการ
เงนิ ซึ�งตอ่มาเป็นจดุเริ�มตน้ของยคุสมยัฟื�นฟศูลิปวทิยาการหรอืเรอเนสซองซ ์นอกจากนั�นยงัไดร้ับการยก
ยอ่งวา่เป็นศนูยก์ลางศลิปะและสถาปัตยกรรมที�สําคญัแหง่หนึ�งของยโุรป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่น เที�ยวชมเมอืงเกา่ฟลอเรนซ ์ตน้กําเนดิของยคุเรอเนซองสห์รอืยคุฟื�นฟศูลิปวทิยาการ กอ่นจะแพร่
ขยายไปทั�วยโุรป ชม สะพาน Ponte Vecchio สะพานเกา่แกท่ี�สดุของเมอืง ที�มมีาตั �งแตส่มยัโรมนั บน
สะพานเป็นตลาดขายพวกเครื�องประดับตา่งๆ และของที�ระลกึจํานวนมากมาย เป็นหนึ�งในสถานที�ทอ่งเที�ยว
ที�มชี ื�อเสยีงมากที�สดุของเมอืง จากนั�นนําทา่นชม จตัรุสัซญิญอเรยี (Piazza della Signoria) ตั �งอยูใ่จ
กลางเมอืงฟลอเรนซ ์รายลอ้มไปดว้ยอาคารเกา่แกแ่ละงานศลิปะ ประตมิากรรมแกะสลักหนิออ่นที�งดงาม 
งานประตมิากรรมที�โดดเดน่ที�สดุ คอื รปูแกะสลักหนิออ่น “เดวดิ” ผลงานชิ�นเอกของศลิปินไมเคลิ แองเจโล ่
ซึ�งจําลองจากงานดั �งเดมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น (ภายในโรงแรม) (2)  

พักคา้งแรม ณ โรงแรม Delta Florence หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 
 
 
 



 

 

 

 

วนัที� 3 
       ฟลอเรนซ ์– เมสเตร – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– เวนสิ – สะพานรอีลัโต – สะพานถอนหายใจ  

       จตัรุสัซานมารโ์ค – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– เมสเตร 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 
หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่เมสเตร (Mestre) ระยะทางประมาณ 250 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.45 ชั�วโมง อกีหนึ�งเมอืงเกา่แกข่องอติาล ี 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้แลว้ลอ่งเรอืสู ่เวนสิ (Venice) เมอืงที�ใชค้ลองแทนถนน เรอืแทนรถ 
ในการคมนาคม โดยมสีถาปัตยกรรมโบราณ ที�ถกูสรา้งขึ�นมากมายบนเกาะมากกวา่ 188 เกาะและเชื�อมโยง
กนัดว้ยสะพานมากกวา่ 400 แหง่ ใหท้า่นสมัผสักบัเมอืงสดุแสนโรแมนตคิ จนไดร้ับสมญานามวา่ ราชนิแีหง่
ทะเลเอเดรยีตกิ  
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น (4)  
หลังอาหาร นําทา่นชม สะพานรอีลัโต (Rialto Bridge) สะพานขา้ม Grand Canal ที�สวยงาม เกา่แกท่ี�สดุ
และเป็นหนึ�งในจดุชมววิที�สวยงามที�สดุของเวนสิ  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
แลว้ชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sigh) สะพานแหง่นี� เป็นสะพานที�นักโทษใชเ้ดนิขา้มเพื�อไปเขา้
คกุที�อยูอ่กีฝั�ง แสงสวา่งที�เห็นจากชอ่งสะพาน นักโทษจะไดเ้ห็นเป็นครั �งสดุทา้ยกอ่นเขา้คกุ และจะถอน
หายใจดว้ยเหตผุลนี� เพราะรูต้ัววา่จะไมม่โีอกาสเดนิออกมาเห็นแสงสวา่งอกีแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากนั�นนําทา่นชม  จตัรุสัซานมารโ์ค (Piazza San Marco) จตัรุัสรมิทะเลศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ  
ที�ลอ้มรอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมที�สวยงาม เชน่ มหาวหิารซานมารโ์ค ประกอบไปดว้ย โดม 5 โดมตามแบบ
ศลิปะไบแซนไทน ์และพระราชวงัด็อด (Doge Palace) ที�ประทับของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี เป็นตน้ 
อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ดื�มดํ�ากบับรรยากาศอนัแสนโรแมนตคิของเกาะเวนสิ จนถงึเวลานัดหมาย 
หรอืทา่นสามารถเลอืกนั�งเรอืกอนโดลา่ อกีหนึ�งเสน่หอ์นัเป็นเอกลักษณ์ของเวนสิ (ไมร่วมในคา่ทวัร ์ 
กรณุาแจง้หวัหนา้ทวัรก์อ่น) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
ไดเ้วลานัดหมาย นําทา่นลอ่งเรอืกลบัสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้จากนั�นเดนิทางสู ่เมสเตร 
 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารจนี (5)  
พักคา้งแรม ณ โรงแรม Da Porto Hotel & Residence หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 
 

วนัที� 4 
       เมสเตร – มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน – แกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอ็มมานเูอลที� 2 –                  

       ลเูซริน์ – สะพานไม ้ชาเปล – อนสุาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลกั – ชอ้ปปิ� ง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 
  หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่มลิาน ระยะทางประมาณ 260 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง

เมอืงศนูยก์ลางทางดา้นธรุกจิ การคา้ และแฟชั�นที�สําคญัของประเทศอติาล ีแลว้นําทา่นถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ
กบั ดโูอโมหรอืมหาวหิารแหง่มลิาน (Duomo di Milano) สญัลักษณ์ที�โดดเดน่ที�สดุของเมอืงมลิาน 
ตั �งอยูท่ี�จตัรุัสกลางเมอืงมลิาน เริ�มสรา้งขึ�นตั �งแตใ่นปี ค.ศ.1386 เสร็จสมบรูณ์ ในปี ค.ศ. 1965 รวม
ระยะเวลาในการกอ่สรา้งมากกวา่ 500 ปี สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ที�ย ิ�งใหญ ่ดว้ยความสงูถงึ 157 
เมตร ความโดดเดน่ของดโูอโม อยูท่ี�ยอดแหลมบนหลังคา บนยอดใหญต่รงกลางมพีระรปูแมพ่ระ ทําดว้ย
ทองสมัฤทธิ� ซ ึ�งเรยีกกนัวา่ มาดนูนีา (Madunina) และชม แกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอ็มมานเูอลที� 2 
(Galleria Vittorio Emanuele II) อาคารศนูยก์ารคา้ที�เกา่แกแ่ละสวยงามที�สดุแหง่หนึ�งในโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (7) 

หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่ลเูซริน์ (Lucerne) ระยะทางประมาณ 243 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชั�วโมง เมอืงตากอากาศที�สวยงามที�สดุแหง่หนึ�งของสวสิเซอรแ์ลนด ์ 
นําทา่นชม สะพานไม ้ชาเปล (Chapel bridge) สะพานที�สรา้งขึ�นเพื�อขา้มแมนํ่�ารอยส ์มอีายมุากกวา่ 600 
ปี และเป็นสะพานไมท้ี�เกา่แกท่ี�สดุในยโุรป และถา่ยภาพกบั อนสุาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลกั (The Lion 
Monument) อนุสาวรยีท์ี�เป็นสญัลักษณ์แหง่ความกลา้หาญและเสยีสละ สรา้งขึ�นเพื�อเป็นเกยีรตแิดท่หาร
สวสิที�เสยีชวีติจากการปกป้องพระราชวังพระราชวังตยุ เลอรยี ์ของฝรั�งเศส  
อสิระใหท้า่น เดนิเลน่ชมบรรยากาศยา่นเมอืงเกา่ ที�งดงามหรอื เดนิเลอืกซื�อสนิคา้ชื�อดงัของสวสิ อาท ิ
นาฬกิา, มดีพกทหารสวสิ, ชอ็คโกแลต ฯลฯ ตามอธัยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ�า  อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั เพื�อไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปปิ� งของทา่น 

พักคา้งแรม ณ โรงแรม ibis Styles Luzern City หรอืในระดับเดยีวกนั 
 

วนัที� 5        ลเูซริน์ – เอนเกลเบริก์ – กระเชา้ไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทติลสิ – ถํ �านํ �าแข็ง                



 

 

 

       สะพานแขวนทติลติ – สนกุสนานกบัการสมัผสัหมิะบนยอดเขา – เอนเกลเบริก์ – ดจิง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 
หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่เอนเกลเบริก์ (Engelberg) ระยะทางประมาณ 35.5 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 30 นาท ี เมอืงสกรีสีอรท์ที�ใหญท่ี�สดุในภาคกลางของสวติเซอรแ์ลนด ์
 

 นําทา่นขึ�น กระเชา้ไฟฟ้า Titlis Rotair แบบหมนุได ้360 องศา ทา่นสามารถชมววิทวิทศันโ์ดยรอบ
ทศิทางแบบ  360 องศาเลยทเีดยีว แลว้ขึ�นสู ่ยอดเขาทติลสิ (Titlis) ที�มคีวามสงู 3,238 เมตรเหนอื
ระดับนํ�าทะเล ยอดเขาที�มหีมิะปกคลมุตลอดทั �งปี หนึ�งในเทอืกเขาที�เป็นแหลง่สกยีอดนยิมของ
สวติเซอรแ์ลนด ์นําทา่นชม ถํ �านํ �าแข็ง (Glacier Cave) ถา้นํ�าแข็งที�สรา้งขึ�นโดยฝีมอืมนุษย ์แลว้นําทา่น
ชมหรอืเดนิขา้มสะพานแขวน (Titlis Cliff Walk) ที�มคีวามยาวประมาณ 100 เมตร และความสงูหา่งจาก
พื�นประมาณ 500 เมตร ซึ�งถอืไดว้า่เป็นสะพานแขวนที�สงูที�สดุในยโุรป (ขึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ)  
แลว้อสิระใหท้า่นสนุกสนานเพลดิเพลนิกบัการสมัผัสหมิะบนลานหมิะ พรอ้มชมววิทวิทัศนท์ี�สวยงามบนยอด
เขาทติลสิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) รบัประทานอาหารบนยอดเขาทติลสิ 

 หลังอาหาร นําทา่นนั�งกระเชา้ไฟฟ้า ลงจากยอดเขาสู ่เอนเกลเบริก์ จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ดจิง (Dijon) 
ระยะทางประมาณ 383 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั�วโมง เมอืงหลวงแหง่แควน้เบอรก์นัด ีแควน้ที�
มชี ื�อเสยีงในเรื�องการผลติไวนแ์ละมสัตารด์ นอกจากประวัตศิาสตรอ์นัเกา่แกใ่นเรื�องของการผลติไวนแ์ลว้ 
เมอืงแหง่นี�ยงัเป็นศนูยก์ลางที�สําคญัของดยคุแหง่เบอรก์นัดอีกีดว้ย  

 
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารจนี (10)  

พักคา้งแรม ณ โรงแรม ibis Dijon Sud หรอืในระดับเดยีวกนั 
 
 

วนัที� 6 
       ดจิง – ชมเมอืง – ประตชูยั – โบสถน์อรท์เธอดามแหง่ดจิง – จตัรุสักลางเมอืง –  

       ยา่นเมอืงเกา่ – ชอ้ปปิ� งลา วลัเลย่ ์ วลิเลจ – ปารสี 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11) 
 หลังอาหาร นําทา่น ชมเมอืงดจิง ชม ประตชูยั (Porte Guillaume) ที�เปรยีบดั�งศนูยก์ลางของเมอืง แลว้

ชม โบสถน์อรท์เธอดามแหง่ดจิง (Notre Dame de Dijon) เป็นโบสถน์กิายโรมนัคาทอลกิ สรา้งขึ�นใน
ครสิตศ์ตวรรษที� 13 ถอืไดว้า่เป็นผลงานชิ�นเอกของสถาปัตยกรรมโกธคิในสมยันั�นเลยทเีดยีว จากนั�นนําทา่น
ชม จตัรุสักลางเมอืง ที�ต ั�งของพระราชวงัของดยคุแหง่เบอรก์นัด ี(Palace the Dukes of 
Burgundy) พระราชวังของตระกลูขนุนางชั �นสงูแหง่ฝรั�งเศส และเดนิเลน่ภายใน ยา่นเมอืงเกา่ ที�มี
สถาปัตยกรรมในสมยัยคุกลาง อนัเป็นเอกลักษณ์ที�สวยงาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น (12) 
 หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่ลา วลัเลย่ ์ วลิเลจ (La Vallée Village Outlet) ระยะทางประมาณ 332 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ�งสนิคา้แบรนดช์ื�อดัง จาก 
ทั�วโลกมากกวา่ 100 ยี�หอ้ ดว้ยราคาที�ถกูกวา่ตามชอ้ปทั�วไป อาทเิชน่ Giorgio Armani, Burberry, Calvin 
Klein, Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Longchamp, Polo Ralph Lauren, Paul Smith, Versace เป็นตน้ 
อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�งสนิคา้ตามอธัยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย 
 

คํ�า  อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั เพื�อไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปปิ� งของทา่น 
ไดเ้วลานัดหมาย นําทา่นเดนิทางสู ่ปารสี (Paris) ดนิแดนแหง่นํ�าหอม เมอืงหลวงแหง่ศลิปะแฟชั�นของโลก 
มหานครที�แสนโรแมนตกิอนัเป็นจดุหมายการเดนิทางของนักทอ่งเที�ยวจากทั�วทกุมมุโลก 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
พักคา้งแรม ณ โรงแรม Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  หรอืในระดับเดยีวกนั 

 

วนัที� 7 
       ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายส ์– ปารสี – จตัรุสัคองคอรด์ – ถนนชองป์เซลเิซ ่– ประตชูยั 

       มหาวหิารนอรท์เธอดามแหง่ปารสี – พพิธิภณัฑล์ฟู – ชอ้ปปิ� งสนิคา้ปลอดภาษ ี

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (13) 
หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Palace of Versailles) นําทา่นเขา้ชมพระราชวังที�
ย ิ�งใหญท่ี�สดุแหง่หนึ�งในยโุรป นําทา่นชมความโออา่หรหูราของหอ้งตา่งๆ ภายในพระราชวัง นอกจากนั�น
ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัสวนพฤกษชาต ิที�จัดตบแตง่ไวอ้ยา่งสวยงาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (14) 

หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางกลับ ปารสี แลว้นําทา่นชมเมอืงปารสี ที�ไดร้ับการยกยอ่งวา่สวยงามและ 
โรแมนตคิที�สดุแหง่หนึ�งของโลก ผา่นชม จตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) จัตรุัสที�กวา้งที�สดุ
ในกรงุปารสี และเป็นลานประหารชวีติพระเจา้หลยุสท์ี� 16 และ พระนางมาร ีองัตวัเนตดว้ยเครื�องกโิยตนิ  
ในสมยัการปฏวิตัฝิรั�งเศส ผา่น ถนนชองป์เซลเิซ ่(Champ Elysees) ถนนที�มคีวามสวยงามแหง่หนึ�งของ
โลก อกีทั �งเป็นตน้แบบถนนราชดําเนนิของประเทศไทย แลว้ผา่นชม ประตชูยั (Arc de triomphe) สรา้ง
ขึ�นเพื�อเป็นอนุสรณ์แดน่โปเลยีน ที�ไดร้ับชยัชนะในการทําสงคราม 
 
 
 

 
 



 

 

 

แลว้นําทา่นชมความสวยงามของ มหาวหิารนอรท์เธอดามแหง่ปารสี (Notre Dame Cathedral) จาก
บรเิวณภายนอก หนึ�งในมหาวหิารชื�อดังของโลก โบสถค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของกรงุปารสี อกีทั �งเป็นมหาวหิารแหง่
แรกที�สรา้งในสไตลโ์กธคิ เริ�มกอ่สรา้งตั �งแตใ่นปี ค.ศ. 1163 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1345 แตม่กีารปรับปรงุ
ซอ่มแซมความเสยีหายอยูเ่รื�อยมาทกุยคุทกุสมยั ภายในและภายนอกอาคารประดับประดาดว้ยประตมิากรรม 
และหนา้ตา่งกระจกส ีซึ�งมคีวามงดงามเป็นอยา่งมาก  
จากนั�น นําทา่นชมบรเิวณดา้นหนา้ พพิธิภณัฑล์ฟู (Louvre Museum) อดตีเคยเป็นหนึ�งในพระราชวังที�
ใหญโ่ตที�สดุของโลก ปัจจบุนัเปลี�ยนเป็นพพิธิภณัฑท์ี�สําคัญและใหญท่ี�สดุในปารสี ภายในพพิธิภณัฑเ์ก็บ
รักษาวตัถโุบราณที�มคีา่และมชีื�อเสยีงของโลกมากมาย โดยเกบ็รักษาภาพวาดที�ทรงคณุคา่ที�สดุในโลก คอื 
ภาพโมนาลซิา่ อนัเลื�องชื�อ ผลงานโดย ลโีอนาโด ดาวนิช ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
และมเีวลาใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อ สนิคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free) ที�มสีนิคา้ใหเ้ลอืกมากมาย อาท ิเสื�อผา้, 
รองเทา้, กระเป๋า, เครื�องสําอางค ์ นํ�าหอม เป็นตน้ 
 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น (15)  
พเิศษ...ล ิ�มลองเมนหูอยเอสคาโก ้อาหารขึ�นชื�อของฝร ั�งเศส 
พักคา้งแรม ณ โรงแรม Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  หรอืในระดับเดยีวกนั 

 

วนัที� 8 

       ปารสี – ถา่ยรปูกบั หอไอเฟล ณ สวนชองป์ เดอ มารส์ – ลอ่งเรอืแมน่ํ �าแซน –          

       พพิธิภณัฑน์ํ �าหอมฟราโกนารด์ – ชอ้ปปิ� งหา้งแกลอรี� ลาฟาแยต –  

       ทา่อากาศยานปารสี ชารล์ เดอ โกล 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (16) 
หลังอาหาร นําทา่นถา่ยรปูเป็นที�ระลกึกบั หอไอเฟล (Eifel Tower) ณ สวนชองป์ เดอ มารส์ 
สวนสาธารณะขนาดใหญท่ี�อยูใ่จกลางกรงุปารสี หนึ�งในจดุชมหอไอเฟล ในมมุมองสวยงามที�สดุ 
ซึ�งไดร้ับความนยิมสําหรับการถา่ยภาพของเหลา่บรรดานักทอ่งเที�ยว และนักถา่ยภาพมอือาชพีมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากนั�น นําทา่น ลอ่งเรอืแมน่ํ �าแซน สมัผัสมหานครที�โรแมนตกิที�สดุแหง่หนึ�งของโลก ใหท้า่นไดช้ม
ทัศนยีภาพสองฝั�งแมนํ่�าโดยรอบตัวเมอืง ผา่นชมอาคารบา้นเรอืนและสถานที�สําคญัตา่ง ๆ ของปารสี 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (17) 
 
 
 หลังอาหาร นําทา่นสู ่แกลอรี� ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) หา้งสรรพสนิคา้อนัโดง่ดังและเกา่แก่

ของฝรั�งเศส อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปปิ�งสนิคา้แบรนดเ์นมที�มอียา่งหลากหลาย เชน่ เสื�อผา้, กระเป๋า, 
รองเทา้ เครื�องสําอาง ฯลฯ ตามอธัยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย 

 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานปารสี ชารล์ เดอ โกล (Charles de Gaulle Airport) 
เพื�อเตรยีมตวักลับสู ่กรงุเทพฯ 

21.55 น. ออกเดนิทางสู ่อาบดูาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยเที�ยวบนิที� EY038 
บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ 

 
 

วนัที� 9       อาบดูาบ ี– กรงุเทพฯ 

06.40 น. เดนิทางถงึอาบดูาบ ีแวะพกัเพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 
08.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� EY404 
18.25 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

สําหรบัชว่งฤดหูนาว : วนัที� 14 – 22 พ.ย. และ 04 – 12 ธ.ค. 61 

20.45 น. ออกเดนิทางสู ่อาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยเที�ยวบนิที� EY038 

           บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ 

06.45 น. เดนิทางถงึอาบดูาบ ีแวะพักเพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 

08.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� EY408 

18.05 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

หมายเหต ุ:  รายการทอ่งเที�ยวและอาหาร อาจมกีารสลบัหรอืเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีที�มเีหตุการณส์ดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณท์ี�ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ 

หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ�ในการสลบัหรอืเปลี�ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ั�งนี� 

บรษิทัฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั 

*ภาพถา่ยเพื�อการนําเสนอโปรแกรมทวัรเ์ทา่น ั�น* 

 

การเดนิทางในแตล่ะครั �งตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 30 ทา่นขึ�นไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ เลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ� ในการเปลี�ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ข ึ�นราคาของภาษนีํ �ามนัและ/หรอื

ภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง** 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น มคัคเุทศกไ์ทย และคนขบัรถ 55 ยโูรตลอดทปิ  
 

กรณุาชําระมดัจําทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากที�ทําการจอง  
หากไมชํ่าระภายในวนัที�กาํหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัที�น ั�งตามเงื�อนไข 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงื�อนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจํา  

เพื�อประโยชนข์องทา่นเอง*** 
 
 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม 



 

 

 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ตามเที�ยวบนิที�ระบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นั�น 
ตั�วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดเป็นธรุกจิได ้ หากตอ้งการนั�งชั �นธรุกจิจะตอ้งจองตั�วเดี�ยว กรณุาเชค็ราคากบัเจา้หนา้ที�
อกีครั �ง 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีนํ�ามนั 
 คา่รถปรับอากาศนําเที�ยวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถที�ชาํนาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตให ้

ขบัรถเกนิ 12ช.ม./วัน  
 โรงแรมที�พักตามระบหุรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น (โรงแรมในยโุรปหลายแหง่จะไม่

มเีครื�องปรับอากาศ เนื�องจากอยูใ่นแถบอณุหภมูตํิ�า ซึ�งทางบรษัิทฯ พยายามเลอืกโรงแรมที�พักที�มี
เครื�องปรับอากาศใหแ้กล่กูคา้ หากวันเขา้พักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรห์รอืการประชมุตา่งๆ ทางบรษัิทอาจมี
การปรับเปลี�ยนโรงแรมหรอืยา้ยเมอืง โดยคํานงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ)  

 คา่อาหารทกุมื�อ ตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว 
 คา่เขา้ชมสถานที� ตามระบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ฝร ั�งเศสหรอืกลุม่เชงเกน้วซีา่ 
 หัวหนา้ทัวรจ์ากประเทศไทย คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 2,000,000 บาท เงื�อนไขตามกรมธรรม ์

 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ภาษีนํ�ามนัที�ทางสายการบนิแจง้เปลี�ยนแปลงกะทันหนั 
 คา่ระวางกระเป๋านํ�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 
 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที�พัก (ทางบรษัิทฯไมไ่ดจ้ัดใหแ้กท่า่นเนื�องจากป้องกนัการสญูหายจาก

มจิฉาชพีที�แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมที�พัก และเพื�อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักสําหรับทกุทา่น) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการทอ่งเที�ยว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3%  
 คา่ธรรมเนยีมทปิหวัหนา้ทวัร ์คนขบัรถและไกดท์อ้งถิ�น ทา่นละ 55 ยโูร ตลอดทรปิ 

 
เง ื�อนไขการชําระเงนิ 

 ชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 30,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน พรอ้มสง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 
Passport  มายงับรษัิทฯ 

 ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 
เง ื�อนไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  45 วันขึ�นไป คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด (ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลที�
ตอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปที�มกีารการันตคีา่มดัจําที�พกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ 
หรอืตา่งประเทศ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 44 - 35 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยดึมดัจําเต็มจํานวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 34 - 26 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย  80 % ของราคาทัวร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 25 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�เก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ั �งหมด 
 กรณีกรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจํา

ที�นั�งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมที�พักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิ�ไมค่นืคา่มดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ั �งหมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมื�อออกตั�วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ั�วได ้ เนื�องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คน 
 ในกรณีที�สายการบนิประกาศปรับขึ�นภาษีนํ�ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเกบ็คา่ภาษีนํ�ามนัเพิ�มตาม

ความเป็นจรงิ 
 ตั�วเครื�องบนิที�ออกเป็นกรุ๊ป ไมส่ามารถเลื�อนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเที�ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ที�อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 



 

 

 

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เที�ยวบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนื�องมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีที�สถานที�ทอ่งเที�ยวใดๆ ที�ไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื�องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที�อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น 

 เนื�องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณีที�ทา่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทางเพื�อการทอ่งเที�ยวกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

 เมื�อทา่นไดช้าํระเงนิมดัจําหรอืทั �งหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรบัในเงื�อนไขตา่งๆของบรษัิทฯ ที�ไดร้ะบไุวโ้ดยทั �งหมด 

 
 

หมายเหต ุเกี�ยวกบัการยื�นวซีา่แชงเกน้ 
• ทางบรษัิทฯ จะทําการยื�นวซีา่ของทา่นตอ่เมื�อในคณะมผีูสํ้ารองที�นั�งครบ 30 ทา่น และไดร้ับการตอบรับจากทาง

สถานทตูฯในเรื�องเวลานัดหมาย เนื�องจากบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆ ที�เป็นกรุ๊ปในการยื�นวซีา่ อาท ิ 
ตั�วเครี�องบนิ , หอ้งพกัที�ไดร้บัการยนืยนัมาจากทางยโุรป, ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะ   
ครบ 25 ทา่น จงึจะสามารถยื�นวซีา่ใหก้บัทา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

• หากในชว่งที�ทา่นเดนิทาง วนัและเวลาในการยื�นวซีา่กรุ๊ปเต็ม ทางบรษัิทฯตอ้งขอสงวนสทิธิ�ในการยื�นวซีา่เดี�ยว 
ซึ�งทางทา่นจะตอ้งเดนิทางมายื�นวซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวนัและเวลานัดหมายจากทางสถานทตูฯ โดยมเีจา้หนา้ที�
ของบรษัิทฯคอยดแูล และอํานวยความสะดวก  

• เอกสารตา่งๆ ที�ใชใ้นการยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวทวปียโุรป ทางสถานทตูฯ เป็นผูกํ้าหนดออกมา มใิชบ่รษัิททวัร ์ 
ทา่นที�มคีวามประสงคย์ื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวทวปียโุรป กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามที� 
สถานทตูฯตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษัิททัวรฯ์ เป็นเพยีงตัวกลางและอํานวยความ 
สะดวกในการยื�นวซีา่เทา่นั�น มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซีา่ใหก้บัทา่น 

• กรณีวซีา่ที�ทา่นยื�นไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ
ดังตอ่ไปนี� 

-    คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซีา่และคา่ดําเนนิการทางสถานทตูฯ จะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทั �งสิ�นแมว้า่จะผา่นหรอื 
     ไมผ่า่นการพจิารณากต็าม 
-    คา่มดัจําตั�วเครื�องบนิ หรอืตั�วเครื�องบนิที�ออกมาจรงิ ณ วันยื�นวซีา่ ซึ�งตั�วเป็นเอกสารที�สําคญัในการยื�นวซีา่  
     หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณา ตั�วเครื�องบนิถา้ออกตั�วมาแลว้จะตอ้งทําการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนยีมที�ทา่น   
     ตอ้งถกูหกับางสว่น และสว่นที�เหลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถา้ยงัไมอ่อก   
     ตั�วทา่นจะเสยีแตค่า่มดัจําตั�วที�เกดิขึ�นตามจรงิเทา่นั�น 
-    คา่หอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะโดนเก็บ 
     คา่มดัจําหอ้งพกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ 
• หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการยดึคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 

100% 
• กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึ�งอยา่งใดที�

ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิฯ ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี� เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยที�
นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทาง  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

เอกสารในการขอยื�นวซีา่เชงเกน้ 

ระยะเวลาในการยื�น 15 วนัทําการ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิ�วมอื ณ สถานทตู  

ตามวนัและเวลาที�นดัหมาย ** 
 

1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั (Passport) พรอ้มสําเนา2 ฉบบั ที�ยงัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
กอ่นวันเดนิทาง หากหมดอาย ุกรณุาทําเลม่ใหมก่อ่นนําสง่ และมจํีานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ และตอ้งมี
หนา้วา่งเหลอือยา่งนอ้ย2 หนา้ตดิตอ่กนั เพื�อตดิวซีา่  
** หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ที�เคยไดร้ับวซีา่จาก ประเทศในกลุม่เชงเกน้ ภายใน3 ปี (ถา้ม)ี หรอืเคยไดร้ับจาก
ประเทศองักฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมรกิา (ถา้ม)ี ** 
 

2. รปูถา่ยส ี2 ใบ หนา้ตรง (ขนาด 45 mm x 35 mm) พื�นหลังสขีาว อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน  
หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา แวน่กนัแดด หา้มมเีครื�องประดับ ตอ้งเป็นรปูที�ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นั�น 
 

3. หนงัสอืรบัรองการทาํงาน 
3.1 กรณีลกูจา้งหรอืพนกังาน  

หนังสอืรับรองการทํางาน (ตวัจรงิ) ที�ออกโดยหน่วยงานหรอืบรษัิทตน้สงักดัของผูส้มคัร (ระบตํุาแหน่ง, 
เงนิเดอืน, วันเริ�มทํางานและชว่งเวลาที�อนุมตัใิหล้าหยดุเพื�อเดนิทางไปทอ่งเที�ยวยโุรป (ระบชุื�อประเทศ) 
หลังจากนั�นจะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนดในวันที�เทา่ไร ่โดยชื�อลกูคา้ที�ระบใุนหนังสอืรับรอง
ทางการงาน ตอ้งสะกดชื�อ-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคํุาวา่  
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ื�อแตล่ะสถานทตู ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษและเป็น
หลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ั�น พรอ้มลายเซ็น ระบชุื�อ ตาํแหนง่ของผูอ้อกหนงัสอืและประทบัตราบรษิทั   
 

3.2 กรณีเจา้ของกจิการ 
หลักฐานการเป็นเจา้ของกจิการ เชน่ สําเนาใบทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนที�มี
ชื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทั �งเซ็นชื�อรับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (มี
อายไมเ่กนิ 90 วนั) พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 
 

3.3 กรณีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 
หนังสอืรับรองตัวจรงิจากสถาบันที�กําลังศกึษาอยู ่(มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั)  
ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษเทา่น ั�น (สถานทตูไมรั่บเอกสารที�เป็นบัตรนักเรยีน) 
 

3.4 ผูเ้กษยีณอายงุาน 
หนังสอืยนืยันการเกษียณอายกุารทํางาน ซึ�งเขยีนโดยตัวผูส้มัครหรอืออกโดยบรษัิทนายจา้งลา่สดุ 
ระบวุนัที�เกษียณ ชื�อและที�อยูข่องนายจา้ง ระยะเวลาของการจา้งงานและเงนิเดอืนลา่สดุ พรอ้ม
สําเนา และฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
 

4. หลกัฐานทางการเงนิที�พยีงพอสาํหรบัคา่ใชจ้า่ยตลอดชว่งเวลาเดนิทาง 
4.1 สาํเนาสมดุบญัชทีี�มกีารเดนิบญัชแีละ Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน ควรมจํีานวนเงนิ

ในบัญชไีมน่อ้ยกวา่หกหลัก เพื�อแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอที�จะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ย
ตลอดในการเดนิทางและสามารถที�จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมื�อกลับสูภ่มูลํิาเนา และมี
รายการเดนิบัญชลีา่สดุไมเ่กนิ 7 วนันับจากวนัยื�นวซีา่ ตอ้งเป็นบญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ั�น สถาน
ฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัหรอืบญัชฝีากประจํา 
 



 

 

 

4.2 หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจรงิที�ออกโดยธนาคาร ในการ
ออกจดหมายรับรองกรณุาระบคุําวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ื�อแตล่ะ
สถานทตู สะกดชื�อใหต้รงกับพาสปอรต์และหมายเลขบัญชตีอ้งเป็นเลม่เดยีวกบัที�ทา่นจะใชย้ื�นวซีา่ 

 
 
 

4.3 กรณีมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsorship) 
ตอ้งเป็น บดิา มารดา คูส่มรส พี�นอ้งสายเลอืดเดยีวกันเทา่นั�น  
- ตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ย (Sponsor letter ) เป็นภาษาอังกฤษของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย  
- เอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธก์ับผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้คอื สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, สําเนา

ทะเบยีนบา้น, สํานาทะเบยีนสมรส และสําเนาใบเกดิ (สตูบิัตร) เป็นตน้ ทั�งผูย้ ื�นวซีา่เองและผู ้
ออกคา่ใชจ้า่ยให ้พรอ้มแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษท ั�งหมด 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank certificate) ฉบับจรงิ ระบชุื�อเจา้ของบัญช ี          (ผูอ้อก
คา่ใชจ้า่ย) และตอ้งระบชุื�อผูถ้กูรับรองหรอืผูส้มคัรยื�นวซีา่ดว้ย มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นับจากวนัที�
ยื�นวซีา่ (สะกดชื�อ-นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

- สําเนาสมดุบัญชทีี�มกีารเดนิบัญช ีและ Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อก
คา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูย้ื�นวซีา่ 

- กรณีที�บรษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทั�งหมด ทาง
บรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ�งฉบับเพื�อแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการ
กลับมาทํางานของทา่น โดยระบรุายชื�อผูเ้ดนิทางและเหตผุลที�จัดการเดนิทางนี�ในจดหมายดว้ย 

 
5. กรณีที�ผูส้มคัรอายตุํ�ากวา่ 20 ปี 

5.1 สาํเนาสตูบิตัร/สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรวซีา่ พรอ้มแปลภาษา
องักฤษ 

5.2 ถา้เดนิทางไปกบัพอ่หรอืแมห่รอืทา่นใดทา่นหนึ�ง หรอืกบับคุคลที�สาม 
หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอําเภอ/เขต ตัวจรงิเทา่นั�น ระบวุา่อนุญาตใหด้นิ
ทางไปตา่งประเทศกับใครและระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกัน 

5.3 สําเนาใบทะเบยีนการหยา่หรอืใบปกครองบตุรกรณีบดิามารดาเกดิการหยา่รา่ง พรอ้มแปลเอกสาร
เป็นภาษาองักฤษ 

5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบดิา มารดาทา่นหนึ�งทา่นใดเสยีชวีติ 
 

6. เอกสารสว่นตวักรณีมกีารเปลี�ยนชื�อ (ชื�อในหนงัสอืเดนิทางไมต่รงกบัเอกสารอื�นๆ) (แปลเป็น
ภาษาองักฤษท ั�งหมด) 

- สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ – นามสกลุ  
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- สําเนาบัตรประชาชน  
- สําเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
- สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี  
- สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ถา้ม)ี  

 

**ทางบรษิทัฯ ไมม่นีโยบายแปลเอกสารภาษาองักฤษ หรอืหากทา่นใดใหท้างบรษิทัฯ 
ทําการแปลเอกสารให ้มคีา่บรกิารใบละ 500 บาท** 

 
หมายเหต:ุ 

- ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ื�นคํารอ้งขอวซีา่ฯ เพื�อสแกนลายนิ�วมอื 
- ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตูฯ โดยประมาณ 15 วันทําการ 
- หลังจากที�ผูส้มคัรไดทํ้าการยื�นขอวซีา่กบัทางศนูยย์ื�นคํารอ้งขอวซีา่แลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตให ้

ผูส้มคัรทําการดงึเลม่หนังสอืเดนิทางคนืจากสถานทตูฯ ในขณะทําการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม 
ดังนั�นหากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่เพื�อเดนิทาง กรณุาแจง้บรษัิททัวรก์อ่น 



 

 

 

- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการ
ขอยื�นคํารอ้งใหมก่็ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครั �ง  

- กรณีที�ทา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานทตู
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

- หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์
ตามวันนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ และหากสถานทตูฯ ขอเอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อ
รบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหแ้กท่างสถานทตูฯ 

-  

สถานที�ย ื�นคาํรอ้งขอวซีา่ฝร ั�งเศส 
 

สถานที�ย ื�นคาํรอ้งวซีา่:  ศนูยย์ื�นวซีา่TLS contact ประเทศฝรั�งเศส 

อาคาร สาทรซติี� ทาวเวอร ์ชั �นที� 12 ถนนสาทรใต ้175 แขวง ทุง่มหาเมฆ  

เขต สาทร กรงุเทพ 10120 

*ทางศนูยย์ื�นวซีา่ ไมม่บีรกิารประทบัตราที�จอดรถฟร*ี 

 
การเดนิทาง: สามารถเดนิทางโดย BTS ลงสถานชีอ่งนนทร ีโดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากนั�น

เดนิชดิซา้ยตามทางเดนิลอยฟ้าประมาณ 150 เมตร จะถงึทางลง เดนิลงโดยใช ้
บนัไดทางลงมุง่หนา้สูถ่นนสาทร จากนั�นเดนิตรงไปอกีประมาณ 100 เมตร จะพบ
อาคารสาธรซติี�ทาวเวอร ์ซึ�งเป็นที�ตั �งของศนูย ์TLScontact  อยูท่างดา้นขวามอื 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


