
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 13375 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

France 8D 5N 
ชมการแข่งขนัฟตุบอลหญิงชิงแชมป์โลก 2019 

พระราชวงัแวรซ์ายส ์– พิพิธภณัฑล์ฟูวร ์– ลาฟาแยตต ์– ล่องเรือบาโตมชุ 
มหาวิหารแรงส ์– มหาวิหารน็อทร ์ดาม เดอ แรงส ์ – ดิสนียแ์ลนด ์ปารีส 

La Vallee Village Outlet 

 

วนัท่ี 6 มิถนุายน 62    สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
17.00 น.    พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส์ (EK) เจา้หน้าทีใ่หก้าร

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
21.25 น.       ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK373 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
วนัท่ี 7 มิถนุายน 62    ดไูบ  - ปารีส – พระราชวงัแวรซ์ายส ์- ชมฟตุบอลหญิงชิงแชมป์โลก ทีมชาติฝรัง่เศส พบ

กบั ทีมชาติเกาหลีใต้ 
00.50 น.     แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
04.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบินเอมเิรตส์ (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครือ่ง)  
09.25 น.   เดนิทางถึงปารสี ผ่านพธิตีรวจคนเข้าเมอืงก่อนจะออกเดนิทางเข้าสู่ตวัเมอืงปารสี น าท่านเดนิทางสู่ 

เมืองแวรซ์ายส ์Versailles เมืองทีต่ัง้ของพระราชวงัหรหูราชื่อดงัของโลก ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียง
ใตข้องกรงุปารสี ซึง่ปัจจบุนัเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารสี  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่าเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) 
พระราชวงัแวรซ์ายส์เป็นพระราชวงัหนิอ่อนสขีาวสวย ยิง่ใหญ่และ
ขึน้ชื่อในความอลงัการโอ่อ่าทีถ่งึขัน้ต้องใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 30 
ปี จนกลายเป็นพระราชวงัที่สร้างและออกแบบได้วจิติรบรรจงยิง่
กว่าพระราชวังใดๆ ในยุคนั ้น ภายในตกแต่งทัง้ด้วยงานไม้
แกะสลกั หนิอ่อน เครื่องทอง เครื่องเงนิ และภาพเขยีนจากศลิปิน
ชื่อดงั ดว้ยจุดประสงค์คอืต้องการใหท้ัว่โลกได้เหน็ถงึความมัง่คัง่เงนิทองของฝรัง่เศสและเป็นศูนยร์วม
ความงามที่อลงัการที่สุดในโลก พระราชวงัแวรซ์ายส์สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้หลุยส์ที่ 14 ภายนอกว่า
งดงามมากแลว้ ภายในยิง่งดงามกว่าอกีหลายเท่า เมือ่เดนิเขา้สู่ภายในจะเหน็ว่ามกีารแบ่งเป็นหอ้งต่างๆ 
อกีมากมาย ทัง้หอ้งว่าราชการ หอ้งโถงขนาดใหญ่ หอ้งทรงอกัษร หอ้งบรรทม หอ้งเสวย และอกีมากที่
ลว้นประดบัประดาไปดว้ยเฟอรน์ิเจอรเ์ครือ่งใชไ้มส้อยล ้าค่า มภีาพศลิปะจากศลิปินทีม่ชีื่อเสยีงประดบัไว้
ในทุกๆ ห้อง ปัจจุบนันอกจากจะเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในพระราชวงัได้แล้ว รฐับาล
ฝรัง่เศสยงัใช้พระราชวงัแห่งนี้ในการต้อนรบัแขกบ้านแขกเมอืงในการประชุมระดบัชาตต่ิางๆ อกีด้วย 
และดว้ยความสวยงามทีย่งัคงอยูถ่งึทุกวนัน้ีท าใหไ้มแ่ปลกใจทีพ่ระราชวงัแวรซ์ายสไ์ดร้บัการขึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลกเมือ่ปี 1979 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านสูสนามฟุตบอล ปารก์เดแพรง็ส ์(ฝรัง่เศส: Parc des Princes) เป็นสนามฟุตบอล ตัง้อยู่ทาง
ตะวนัตกเฉียงใต้ของกรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส มทีีน่ัง่ 48,712 ทีน่ัง่ เป็นสนามกฬีาเหยา้ของปารแีซง็-
แฌรแ์มง็ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1973 นับเป็นสนามที่มทีี่นัง่ทุกด้าน น า
ท่านชมฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก ทีมชาติฝรัง่เศส พบกบั 
ทีมชาติเกาหลีใต้ เวลาการแข่งขนัเร่ิม 20.00 น. ตามเวลา
ท้องถ่ิน  

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Hotel Mercure Paris La Défense หรือ



ระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 8 มิถนุายน 62   พิพิธภณัฑล์ฟูวร ์– หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น ้าแซน - แกลลอร่ี ลาฟาแยตต ์
เช้า                  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม            

น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑล์ูฟวร ์(Louvre Museum) พพิธิภณัฑศ์ลิปะทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในฝรัง่เศส 
โดดเด่นด้วยโดมกระจกที่ เ ป็นทัง้ทางเข้าและไฮไลท์ของ
พิพิธภณัฑ์ ภายในนัน้มีผลงานศิลปะรวบรวมเอาไว้มากกว่า 
380,000 ชิ้น จากนัน้น าท่านถ่ายรูปคู่กับ หอไอเฟล (Eiffel 
Tower) ประตมิากรรมสูงเสยีดฟ้าที่สรา้งขึน้จากโครงเหลก็กล้า 
สญัลกัษณ์อนัดบัหนึ่งของปารสีที่รูจ้กักนัทัว่โลกและเป็นหนึ่งใน
สิง่ก่อสรา้งที่โด่งดงัที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หอไอเฟลตัง้อยู่รมิฝัง่
แม่น ้าแซน ชื่อ “ไอเฟล” นัน้ตัง้ขึน้ตามผูอ้อกแบบ “กุสตาฟ ไอเฟล” โดยมคีวามสูงรวมถงึ 300 เมตร ใช้
โลหะมากถงึ 15,000 ชิน้โดยถูกยดึตดิกนัดว้ยน็อตมากถงึ 2,500,000 ตวั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าทุกท่านล่องเรือแม่น ้าแซน แม่น ้าสายหลกัที่ไหลผ่านปารสี นัง่เรอืชมความสวยงามของปารสี โดย
เรอืจะน าเราชมอาคารสวยสถาปัตยกรรมยุโรป มองเหน็อาคารรฐัสภา ลอดใต้สะพานใหญ่ ไดช้มหอไอ
เฟลในอกีมุม สมัผสัวถิชีวีติของชาวปารสีได้ชดัเจนตลอดรมิฝัง่แม่น ้าทีสุ่ดของฝรัง่เศส ซึ่งเคยถูกใชเ้ป็น
เจา้ภาพจดังานฟุตบอลยโูร 2016 และฟุตบอลฟีฟ่าเวลิด์คพั 1998 จากนัน้น าท่านสู่ "แกลลอรี่ ลาฟา
แยตต์" (Galeries Lafayette) อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ที่ หา้งสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ชื่อดงัใจกลางกรุง
ปารสี โดยทัง้ 9 ชัน้นัน้แน่นขนัดไปด้วยสนิค้าแบรนด์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหน สญัชาติอะไรก็
สามารถหาซื้อไดท้ี่หา้งแกลลอรี ่ลาฟาแยตต์นี้ แถมยงัสามารถท า Tax Refund ได้ทีห่า้งนี้ไดเ้ลยดว้ย
สะดวกมาก 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Hotel Mercure Paris La Défense หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 9 มิถนุายน 62  มหาวิหารนอเทรอดาม – ดิสนียแ์ลนด ์ปารีส 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

                   น ำท่ำนแวะถ่ำยรูป หนำ้มหำวหิำรนอเทรอดำมแห่งปำรีส มหาวิหารนอเทรอดาม (Cathedrale Notre 

Dame de Paris) เป็นมหำวหิำรสมยักอธิค ต ัง้อยู่ทำงฝัง่ตะวนัออกของกรุงปำรีส ประเทศฝรัง่เศส มหำ

วิหำรนอเทรอดำมนั้นถือไดว้่ำเป็นวดัที่สวยงำมที่สุดในลกัษณะกอธิคแบบฝรัง่เศส วดัน้ีไดร้บักำร

บูรณปฏสิงัขรณโ์ดยเออแชน วยีอเลต ์เลอ ดุค ผูเ้ป็นสถำปนิกคนส ำคญัที่สุดคนหน่ึงของฝร ัง่เศส น ำท่ำน

เดินทำงสู่ ดิสนียแ์ลนด ์ปารสี (Disneyland Paris) หรอื Euro Disneyland เป็นอกีสถำนที่ซึง่ไม่ควร

พลำด โดยดสินียแ์ลนด ์ต ัง้อยู่นอกกรุงปำรสี ประมำณ 30 กิโลเมตร ดสินียแ์ลนดป์ำรสี เปิดใหบ้ริกำรคร ัง้

แรกในปี 1992 มเีน้ือที ่ท ัง้หมดประมำณ 350 ไร่ ซึง่คุณจะไดพ้บตวัละะครดิสนีย ์ที่คุณชื่น อำท ิเช่น มกิ

กี้ เมำส ์(Mickey Mouse), โดนลัด ์ด ัก๊ (Donald Duck ), กูฟฟ่ี (Goofy) ตวัละครอื่นๆ อกีมำกมำย 



โดยดิสนียแ์ลนดป์ำรีส แบ่งเป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ Walt Disney studios 

park โดยแต่ละสวนประกอบดว้ยเครื่องเลน่ต่ำงๆ มำกมำย รวมท ัง้รำ้นขำยอำหำรและของทีร่ะลกึ 

อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสู่ปำรสี  

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเขา้สูท่ี่พกั Hotel Mercure Paris La Défense หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 10 มิถนุายน 62   ปารีส - รอูอ็ง – มหาวิหารรอูอ็ง – ถนน Place du Vieux  Marche -  แรงส ์ 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองรอูอ็ง (Rouen) เมอืงหลวงของแคว้นนอรม์งัดบีนฝัง่แม่น ้าแซนน์ โมเนต์ใช้
ชวีติอยู่ทีน่ี่ในปี ค.ศ.1892 อกีหนึ่งเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง ซึง่
ปัจจุบนัแควน้นอรม์งัดไีดแ้ยกออกเป็น 2 แควน้ คอื โอต-นอรม์งั
ด ีและ บสั-นอรม์งัด ีนัน่เอง โดยแต่เดมิเมอืงรูอ็องนัน้ถอืว่าเป็น
เมอืงทีใ่หญ่ที่สุดและมัง่คัง่ทีสุ่ดของยุคกลางอกีดว้ย น าท่านแวะ
ถ่ายภาพ มหาวิหารรอูอ็ง (Nortre-Dame De Rouen) สรา้งขึน้
ในปี 1150 ต่อมาในปี 1170 มกีารเสรมิหอคอยคู่หน้าเขา้ไป และ
แลว้เสรจ็สมบรูณ์ในปี 1240 จากนัน้มกีารบรูณะใหมใ่นศตวรรษที ่16 โบสถ์นี้เป็นทีรู่จ้กัจากภาพวาดของ 
ศลิปินโมเนต ์ไดว้าดภาพวหิารแห่งนี้ดว้ยภาพเขยีนคอลเลค็ชัน่น้ีมทีัง้หมด 28 ภาพ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดนิชมบรรยากาศบรเิวณ ถนน Place du Vieux  Marche ซึง่ในปัจจุบนักย็งัเตม็ไปดว้ยอาคาร
บา้นเรอืนกึง่ไมก้ึง่ปนูตามแบบสถาปัตยกรรมยคุกลาง ทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุใหเ้ป็นรา้นขายอาหารและของ
ต่างๆ และบนถนนสายนี้ม ีหอนาฬิกาโกร-์ซอรล์อซ (Le Gros-Horloge)เป็นหอนาฬิกาขนาดใหญ่ 
ตัง้อยู่คร่อมบนถนน Place du Vieux Marche ถอืเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของเมอืงรอู็อง สรา้งขึน้ใน
ศตวรรษที่ 14 โดยการผสานของศลิปะโกธคิ และศลิปะเรอเนซองส์ ซึ่งนอกจากหน้าปัดของนาฬิกาที่
งดงามนี้แลว้ ยงัมคี ากล่าวว่า ตัง้แต่ทีส่รา้งมานาฬกิาเรอืนน้ี กไ็มเ่คยหยดุเดนิเลยสกัครัง้เดยีว  ไดเ้วลอนั
สมควรน าออกเดนิทางสู่เมอืง แรงส ์(Reims) เมอืงในแควน้กรอ็งแตส็ต์ (Grand Est) เมอืงแรงสน์ัน้ถอื
เป็นเมอืงใหญ่มาตัง้แต่สมยัก่อน เป็นหวัเมอืงหลกัในสมยัจกัรวรรดโิรมนั จนเมือ่เขา้สู่ยุคขอฝรัง่เศส เมอืง
แรงส์ก็ยงัคงความส าคญัไม่เปลี่ยนแปลง สงัเกตเหน็ได้ชดัจากอาคารสวยต่างๆ ที่เรยีงรายในตวัเมอืง 
แถมดว้ยโบสถว์หิารและคฤหาสน์ขนาดใหญ่ทีก่ระจายอยูร่อบเมอืงรอใหค้น้หา  

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Holiday Inn Reims – City Centre หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 11 มิถนุายน 62 มหาวิหารน็อทร-์ดาม เดอ แรงส์ - พิพิธภณัฑ์แชมเปญ Mumm – ชมฟุตบอลหญิงชิง

แชมป์โลก ทีมชาติสหรฐัอเมริกา พบ ทีมชาติไทย  
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม มหาวิหารแรงส ์(Reims Cathedral)  หรอืใน
ชื่ออย่างเป็นทางการว่า มหาวิหารน็อทร-์ดาม เดอ แรงส ์



(Cathedral Notre-Dame de Reims) มหาวหิารเก่าแก่ทีย่นืหยดัมากว่า 740 ปี ทีส่รา้งแทนวหิารหลวง
แห่งเก่าทีถู่กท าลายลงไปเพราะไฟไหม ้มหาวหิารแรงสไ์ดก้ลายเป็นวหิารทีม่คีวามส าคญัมากต่อฝรัง่เศส 
เพราะพธิรีาชาภเิษกของกษตัรยิแ์ห่งฝรัง่เศสและพธิอีภเิษกสมรสก็ได้จดัขึน้ที่มหาวหิารแรงส์นี้เอง ที่
ดา้นหน้าวหิารมทีัง้รปูปัน้นูนสูงบรรจงเรยีงรอ้ยเป็นเรื่องราวบอกเล่าถงึประวตัฝิรัง่เศสและในทางศาสนา 
เข้ามาด้านในก็สวยไม่แพ้กันด้วยการประดับตกแต่งด้วยกระจกสีขนาดใหญ่ รูปปั้นน่าทึ่งมากมาย 
แน่นอนว่าความสวยและความส าคญัใหม้หาวหิารแห่งนี้ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนมรดกโลกโดยองค์การยเูนส
โกไ้ปเรยีบรอ้ยตัง้แต่เมือ่ปี 1991  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเยีย่มชม พิพิธภณัฑแ์ชมเปญ Mumm คอืโรงกลัน่ซึ่งผลติแชมเปญที่ได้รบัการยกย่อง และมี
บรกิารทวัรห์อ้งเกบ็ไวน์พรอ้มไกดท์วัร ์ทีน่ี่มพีพิธิภณัฑภ์ายในและการบรรยายใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัวธิกีาร
ผลติ จงึเหมาะอย่างยิง่ส าหรบัเรยีนรูเ้กี่ยวกบัสปารก์ลงิไวน์ทีม่ชีื่อเสยีงของภูมภิาคนี้ เดนิตามอุโมงคช์ัน้
หนิชอลก์ทีเ่ชื่อมต่อถงึกนัเพื่อดูถ ้าเกบ็ขวดแชมเปญทีอ่ยู่ระหว่างหมกับ่มอย่างชา้ๆ บรษิทัแห่งนี้ซึง่ผลติ
ไวน์มาตัง้แต่ปี 1827 ไดร้บัการยอมรบัจากทัว่โลก และแชมเปญของบรษิทักไ็ดร้บัเลอืกใหเ้ป็นแชมเปญ
ฉลองชยัของผูช้นะการแข่งขนัฟอรม์ลูาวนัมากว่าทศวรรษ 
ไวน์ของโรงกลัน่แห่งนี้ท าจากองุ่นที่ปลูกอยู่ทัว่ไร่องุ่นที่
สวยงามบนพืน้ที ่2,180,000 ตารางเมตร 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านสูสนามฟุตบอล สต๊าด โอกสุต์-เดอโลน (Stade 
Auguste-Delaune II) ตัง้อยู่ทีเ่มอืงแรง็ส ์ประเทศฝรัง่เศส 
สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.1931 น าท่านชมฟุตบอลหญิงชิง
แชมป์โลก ทีมชาติสหรฐั พบกบั ทีมชาติไทย เวลาการแข่งขนัเร่ิม 20.00 น. ตามเวลาท้องถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Holiday Inn Reims – City Centre หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 12 มิถนุายน 62  แรงส ์– La Vallee Village Outlet – สนามบิน 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านรปูด้านหน้า พระราชวงัโต (Tau Palace) พระราชวงัโต ถูกสรา้งขึน้ในช่วงระหว่างปี 1498 ถงึ 
1509 และได้มกีารปรบัปรุงเพิม่เติมในปี 1675 และเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ในปี 1972 ปัจจุบนัได้
กลายเป็นพพิธิภณัฑ์ที่มกีารจดัแสดงเที่ยวกบัทรพัย์สมบตัิ รูปปั้น และชุดพระราชพธิรีาชาภเิษกของ
พระมหากษตัรยิข์องฝรัง่เศส  

กลางวนั รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้กไ็ดเ้ดนิทางกลบัมายงักรุงปารสี เพื่อชอ้ปป้ิงที่ La Vallee Village Outlet เอาทเ์ลทกลางแจง้ที่
อดัแน่นไปด้วยสนิค้าและแบรนด์คุณภาพจากทัว่โลกกว่า 110 
แบรนดC์ELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC 
BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, 
BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, 
DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & 
GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ แถมเป็นเอาทเ์ลททีอ่ยู่ห่างจาก



ปารสีเพยีงแค่ 30 นาท ีและราคาโปรโมชัน่ทีร่บัรองว่าถูกใจขาชอ้ปทัง้หลายแน่นอน   
                        ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 
21.55 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 76 แวะเปลีย่นเครื่อง (บรกิารอาหาร

และเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
วนัท่ี 13 มิถนุายน 62  ดไูบ – สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ 
06.35 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
09.40 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 372  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
19.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 

เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดินทาง ราคา 

มิถนุายน 6-13 มิถนุายน  49,900.- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 อตัราน้ีรวม 

✓ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเกน้ (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครือ่งดื่มในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน  
 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 24  ชัว่โมง) พรอ้มส าเนาหนังสอื
เดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30วนั 
3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 



2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ 
ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื่อท่านได้ช าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิัทหรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ 
ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื่อท่านได้ช าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิัทหรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศ หากมพีาสปอรต์
เล่มเก่า ไมว่่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเก้นหรอืไมก่ต็ามควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัวิซี่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมี
อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิทันี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษแีละหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 



6. หลกัฐานทางการเงิน  
Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออก

ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงนิต้องมี
จ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงให้เหน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ที่จะครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 
และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่เดอืดรอ้น เมือ่กลบัสู่ภมูลิ าเนา พรอ้มกบัหนังสอืรบัทางการเงนิทีอ่อกจากธนาคาร 
(Bank Certificate) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณทีีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แล้ว ทางบรษิัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมา
ท างานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร 
และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่
กต็้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอื
ในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าที่ไปอ านวยความ
สะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติมทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร 
ดงักล่าวเช่นกนั 
11. กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยืน่วซ่ีานัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซ่ีาก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอนการย่นืวซ่ีาได ้
** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 



 
รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 

ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ 
ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายน้ิวมอื ณ ศูนยย์ื่นวซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองักฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอรม์อืถอื........................................................................ 

E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานทีท่ างาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................  

การเดนิทางในครัง้นี้ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม ่.......................................................................................... 

ชื่อผูอ้อกค่าใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
 

 


