
 

 

รหัสทัวร ITV1901618 
ทัวรยุโรป ไปซิคะ PARIS FRANCE 5 วัน 3 คืน (WY) 
พระราชวังแวรชายส - ชอปปم�งลาวัลเลย วิลเลจ เอาทเลท - หอไอเฟล 
ประตูชัยฝร่ังเศส – ถนนช็องเอลิเซ – จัตุรัสคองคอรด - ลองเรือบาโตมุช 
ชอปปم�งที่แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติมัสกัต - สนามบิน
นานาชาติปารีส ชารล เดอ โกลด - ปารีส 

2  ปารีส – พระราชวังแวรชายส – ชอปปم�งลาวัลเลย วิลเลจ เอาทเลท 
3  อิสระทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน 

4  
ปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเอลิเซ – จัตุรัสคองคอรด – 
ลองเรือบาโตมุช - ชอปปم�งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต – ทาอากาศยานนานาชาติ 
ปารีส ชารล เดอ โกลด 

5  ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

31 Oct - 04 Nov 
2019  31,888 31,888 31,888 15,944 10,500 

06 - 10 Dec 2019  29,888 29,888 29,888 14,944 10,500 

13 - 17 Mar 2020  29,888 29,888 29,888 14,944 10,500 

27 - 31 Mar 2020  32,888 32,888 32,888 16,444 10,500 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดทัวร 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติมัสกัต - สนามบิน
นานาชาติปารีส ชารล เดอ โกลด - ปารีส 

06.00  พรอมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 
เคานเตอร T สายการบินโอมานแอร (WY) เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกดานเอกสารติดแท็กกระเป�าสัมภาระ 

09.15  เดินทางสูสนามบินนานาชาติมัสกัต เที่ยวบินที่ WY818 

12.35  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมัสกัต แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 

14.45  เดินทางสูปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินโอมานแอร เที่ยวบินที่ WY131 

19.25  เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชารล เดอ โกลด ประเทศฝรั่งเศส 
(เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 5ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) นําทานเดินทางสูมหานครปารีส เมืองหลวงของ
ประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลนติดอันดับ1ใน10 ของโลกท่ี
นักทองเท่ียวอยากมาเยือนมากที่สุด สมควรแกเวลานําทานเขาสูที่พัก   

พัก: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรือระดับใกลเคียง
กัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอน
วันเดินทาง) 

 
 

 
 



 

 

วันที่ 2 ปารีส – พระราชวังแวรชายส – ชอปปم�งลาวัลเลย วิลเลจ เอาทเลท 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที้ 1) 

นําทานเดินทางสูเมืองแวรซายส นําทานเขาชมความงดงามของพระราชวังแวร
ซายส (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) 
ที่สรางข้ึนตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตร
อลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซึ่งเปนการใชเงิน
อยางมหาศาล นําทานชมหองตางๆของพระราชวัง อาทิเชน โบสถหลวงประจํา
พระราชวัง, ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวร่ี, 
หองกระจก(Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง73เมตร ซึ่งเปนหองที่พระยาโกษาธิ
บดี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยส
ที1่4แหงฝร่ังเศส อีกทั้งยังเปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมา
รี อังตัวเนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที1่6, ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยาง
งดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดิ นโปเลียนท่ีย่ิงใหญ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่2)เมนูอาหารจีน 

บาย  นําทานเดินทางสู ลาวัลเลย วิลเลจ เอาทเลท ชอปปم�ง ต้ังอยูทิศตะวันออกของ
เมืองปารีส อิสระใหทานเพลิดเพลินและสนุกกับการชอปปم�งสินคาแบรนดดังท่ัวโลก
มากกวา 80 ย่ีหอ ดวยราคาที่ถูกกวาชอปทั่วไป โดยสินคาที่น่ีลดราคาต้ังแต 33% - 
60% หรือมากกวาน้ัน ตามฤดูกาลปกติหรือเปนสินคาที่อาจจะหลุดเทรนดไปแลว
ในชวงฤดูที่ผานไป 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 
(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง) 

พัก: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรือระดับใกลเคียง
กัน 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 



 

 

 

  

วันที่ 3 อิสระทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่3) 

อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน 

โดยทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกโดยระบบขนสงสาธารณะท่ีมีครอบคลุมทั่ว
ทั้งกรุงปารีส อาทิ รถไฟเมโทร, รถไฟ RER, รถแท็กซี่ รถโดยสารประจําทาง ซึ่งจะ
แบงโซนการเดินทางเปน 5 โซน ลักษณะเปนวงกลมคลายโดนัท โดยเริ่มนับโซน1 
จากจุดศูนยกลาง ขยายทีละวงออกไปรอบนอก สวนใหญนักทองเท่ียวท่ัวไปจะเนน
จํา  โซนหลักๆในกรุงปารีส ซึ่งจะอยูในเขตโซน1-2 โดยมีเพียงพระราชวังแวรซายส
ที่จะอยูทางโซน 4 เทาน้ัน, สําหรับสนามบินนานาชาติปารีส ชารล เดอโกล 
และดิสนียแลนด จัดอยูระแวกโซน5 จึงทําใหบัตรโดยสารในกรุงปารีสมีมากมาย
หลายประเภท และเช่ือมระบบขนสงอยาง Metro, RER, Tram รวมทั้งรถโดยสาร
ประจําทางที่เช่ือมเสนทางเดินรถเขาหากันไดอยางลงตัว หรือทานสามารถลองซื้อต๋ัว
โดยสารแบบ ต๋ัววัน (Mobilis) ซึ่งเปนต๋ัวเหมาจายที่สามารถขึ้นรถประเภทใดก็ไดไม
จํากัด ภายใน1วัน(One Day Pass) ซึ่งจะมีใหเลือกเปนโซนตามสถานที่ที่ตองการ
ไป อาทิ โซน 1-2 อยูที่ประมาณ 7 ยูโร หรือ โซน 1-5 อยูที่ประมาณ 16.60 ยูโร 
เปนตน (คาทัวรไมรวมคาบัตรโดยสาร) 

โดยทานอาจเดินทางสู ดิสนียแลนดปารีส (Disneyland Paris) หรือ (Euro 
Disneyland) เปนอีกหน่ึงสถานที่ซ่ึงไมควรพลาด โดยดิสนียแลนดต้ังอยูนอกกรุง
ปารีส ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งสามารถ  เดินทางโดยรถไฟจากตัวเมือง
ปารีส จนถึงมารเน ลา วัลลี (Marne La Vallee) โดยดิสนียแลนดปารีส เปด
ใหบริการคร้ังแรกในป 1992 มีเน้ือที่โดยประมาณ 350 ไร ซึ่งทานจะไดพบกับตัว
ละครดิสนียที่ช่ืนชอบ อาทิเชน มิกก้ีเมาส(Mickey Mouse), โดนัลดด๊ัก (Donald 



 

 

Duck), กูฟฟم� (Goofy) และตัวละครอ่ืนๆอีกมากมาย โดยดิสนียแลนดปารีส แบง
พื้นท่ีภายในเปน 2 สวน ไดแก Disneyland Park และ Walt Disney Studios 
Park โดยภายในดิสนียแลนดปารีส มีเคร่ืองเลน รานอาหาร รวมถึงรานขายของท่ี
ระลึกมากมาย (คาทัวรไมรวมคาบัตร Disneyland โดยทานสามารถซื้อต๋ัว
ออนไลนไดที่หนาเว็บไซตของ Disneyland Paris) คาธรรมเนียมแรกเขา
โดยประมาณ 45 - 70 ยูโร/สวน/คน 

หรือเขาชมพิพิธภัณฑลูฟวร (Louvre Museum) พิพิธภัณฑทางศิลปะที่มี
ช่ือเสียง เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลก ปจจุบันเปนสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษา
ผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเปนจํานวนมากกวา 35,000 ช้ิน ทาน
สามารถเดินชมงานศิลปะช่ือกองโลก อยางภาพวาดโมนาลิซา(Mona lisa),The 
Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโดง
ดังของเลโอนารโด ดาวินชี, รูปปم�น The Victory of Samothrace หรือ รูปปم�น
เทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั้งมีรูปปم�นสฟงซ (Sphinx), มัมม่ี (Mummy) หรือ
รองรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานดานหนาทางเขาพิพิธภัณฑลูฟร
จะสรางเปนรูปทรงพีระมิดที่สรางข้ึนจากกระจกเปนอีกจุดยอดนิยมที่นักทองเที่ยว
ตองไปถายรูปเปนที่ระลึก และเปนฉากที่มีอยูในในภาพยนตรเร่ือง The Da Vinci 
Code ซึ่งนอกจากจะมีการต้ังแสดงงานศิลปะถาวรแลว ยังมี  นิทรรศการช่ัวคราว
ตางๆ การแสดงภาพยนตร และคอนเสิรต ทําใหพิพิธภัณฑลูฟวรเปนสถานที่มี
นักทองเที่ยวมาเยือนปละเกือบ10ลานคนเดินเท่ียวชมยานมงมารต (Montmartre) 
ซึ่งเปนยานศิลปนมากวา 200ป สัมผัสกับมนตเสนหและกลิ่นอายของวันวานที่
ศิลปะในฝร่ังเศสรุงเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากดานหนาบันไดของ
วิหารสเกรเกอร  (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่เปนสัญญาลักษณอัน
โดดเดนของปารีส แลวเชิญสํารวจรานกาแฟ หรือชมเหลาศิลปนที่วาดรูปอยูใกลๆ 

(อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 

พัก: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรือระดับใกลเคียง
กัน 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 



 

 

  

 

วันที่ 4 
ปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเอลิเซ – จัตุรัสคองคอรด – 
ลองเรือบาโตมุช - ชอปปم�งที่แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต – ทาอากาศยานนานาชาติ 
ปารีส ชารล เดอ โกลด 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่4) 

นําทานเดินทางสูมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มี
มนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักทองเที่ยวอยากมาเยือนมาก
ที่สุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีลํ้าสมัย
แหงหน่ึงของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของ การเมือง การศึกษา บันเทิง ส่ือ แฟช่ัน 
วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของ
โลก จากน้ัน นําทานถายภาพที่ จัตุรัสคองคอรด (Place de la Concorde) ที่
พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินใน
สมัยปฏิวัติฝร่ังเศส แลวผานเขาสู นําถายรูปเปนที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Tour 
Eiffel) สัญลักษณท่ีโดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีส ดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่ง
สรางข้ึนในปค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(ม้ือที่5)เมนูอาหารทองถิ่น 

บาย  นําทานเดินทางสู ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอด
ยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัย  นโปเลียน นําชมและถายรูปคูกับ ประตูชัยน
โปเลียน (Arc de Triomphe)  สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนใน
ศึกเอาสเตอรลิทซในป ค.ศ. 1805 โดยเร่ิมสรางข้ึนในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จ
ในป ค.ศ.1836 จนสมควรแกเวลา ไดเวลาชอปปم�ง นําทานไปชอปปم�งที่ ถนนช็องเอลิ
เซ ถนนสายแฟช่ันที่มีช่ือเสียงของปารีส เปนยานการคาที่ประกอบไปดวยโรงละคร 
คาเฟ� และรานคาหรูหรา แบรนดเนม มากมาย สองขางทางมีตนเชสตนัด ที่ไดรับ
การตกแตงอยางสวยงามและปลูกเรียงรายเปนระเบียบ ถนนสายนี้ไดรับการขนาม



 

 

นามวาเปนถนนที่สวยที่สุดในโลก อิสระใหทานไดชอปปم�ง ตามอัธยาศัย จนถึงเวลา
นัดหมาย  จากน้ัน นําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux  Mouches Cruise) ไป
ตามแมน้ําแซนที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอัน
คลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา เปนอีกหน่ึงประสบการณที่นา
ประทับใจ จากน้ัน นําทานชอปปم�งตอที่ หางสรรพสินคาช่ือดังไดอิสระเลือกซื้อสินคา
แฟช่ันราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เชน เคร่ืองสําอาง 
น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า จากน้ันพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดวยนักช
อปปم�งจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุงปารีสท่ีแกลเลอรี่ ลาฟา
แยตต (Galeries Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน 
Bucherer รานดังของสวิส ที่มีสาขาเปดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย 
อาทิเชน ช็อคโกแลต,เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกาย่ีหอดัง อาทิเชน Rolex, 
Omega, Tag Heuer เปนตน (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวก
ในการชอปปم�ง) สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินปารีส ชารล เดอ โกลล 

17.00  เดินทางถึงทาอากาศยานปารีส ชารล เดอ โกลล ใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี 
(Tax Refund) และเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.10  เหินฟ�าสูสนามบินนานาชาติมัสกัตโดยสายการบินโอมานแอร เที่ยวบินที่ WY132 

 

 

 

 
 
 
 

 

  



 

 

วันที่ 5 ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
07.15  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 

09.00  เหินฟ�าสูทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสายการบินโอมานแอร 
เที่ยวบินที่ WY815 

17.45  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ 
หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ
, การเมือง,สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือให
ทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม  

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีจานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

     - จะสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 

     - หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนา
กอนการเดินทาง 15 วัน 

     - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและทาน
ยังประสงคเดินทางตอ)   โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3. การจองทัวรและชําระคาบริการ 



 

 

     - กรุณาชําระมัดจําและคาวีซา ทานละ 24,500 บาท  (มัดจํา 20,000 + คาวีซา 
4,500) 

     กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคา
ทัวร 

     - คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง 

**สําคัญ** สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลับและจํานวนหนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3
หนา) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

4. การยกเลิกและคืนคาทัวร 

     เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5. อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 

    (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeที่น่ังเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลับพรอม
ต๋ัวกรุปเทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 

2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือ ระดับใกลเคียงกัน 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 



 

 

4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเป�า สายการโอมานแอร สัมภาระ2ใบ/ทาน โหลดใตทองเครื่อง 30 กิโลกรัม 
ถือข้ึนเคร่ืองได 7กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มี
การเรียกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ 

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY 3 โดยจะมีความคุมครองเบ้ืองตน ดังน้ี 

- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ 

  ผูเอาประกันภัยที่มีอายุ 15-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเอาประกันภัยที่มีอายุ 1-14 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเอาประกันภัยที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท 

คารักษาพยาบาลในตางประเทศผูเอาประกันที่มีอายุ 1-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 
2,000,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทยผูเอาประกันภัยที่มีอายุ1-75 วงเงินคุมครอง 100,000 
บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ี
จากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับใหบริษัทนําเที่ยว ทําประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตทั้งน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและ
ขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจง
ความประสงคมาที่บริษัทฯ 

7. คาภาษีสนามบิน และคาภาษีนา มันตามรายการทัวร 

8.คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน) 

9.โปรแกรมน้ีรวม Vat เรียบรอยแลว 



 

 

6. อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 

2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท 
เปนตน 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได
ทําการขายโปรแกรมไปแลว 

5. คาพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม 

6. คาวีซา + คาบริการ ทานละ 4,500 บาท 

7. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจและน้ําใจจากทาน 

กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชนคาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําต๋ัว
เคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวแลว )/คามัดจําแลนด (กรณีใกลวันเดินทาง)  

7. หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา
ทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 
ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม
ถึง 20ทาน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 



 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 20วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  



 

 

12.การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข
ไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพในระหวางการ
เดินทางไดจากบริษัทประกันทั่วไปและควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 

13.มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู
จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

14.ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

  

เอกสารประกอบการย่ืนคํารองขอวีซาเชงเกน (France) 

ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 10-15 วันทําการ 

** หากผูเดินทาง เคยสแกนลายน้ิวมือภายใน 3 ป กรุณาติดตอเจาหนาที่แผนกวีซาของทัวร 
** 

โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาที่ เน่ืองจากสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงขอกําหนด
เงื่อนไข รวมถึงเอกสารที่ใชสําหรับย่ืนคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 

1.  พาสปอรต โดยมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง
ประเทศไทย และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนา เพื่อใหทางสถานทูตติดหนาวีซา (หากมี
อายุไมเพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอรตเลมใหม กอนจัดสงใหกับเจาหนาที) หากผูสมัครเคย
ไดรับวีซาเชงเกน กรุณาจัดสงหลักฐานใหกับทางบริษัททัวร เพื่อนําไปแสดงตอสถานทูต  



 

 

2.  รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5cm จํานวน2ใบ รูป
ถายมีอายุไมเกิน 3เดือน หามตกแตงรูป,หามสวมแวนตา,หามใสเคร่ืองประดับ,หามใสคอนแทค
เลนส และตองเปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 

** หามขีดเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถใช
งานได ** 

   (ใบหนาใหญ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ)  

 
3.  เอกสารสวนตัว 

       - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรขาราชการ (ภาษาไทย)  



 

 

หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพิ่มเติม (ถามี) ทานจําเปนตองยื่นเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอมแปล
เปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

       - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) 

       - สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถาเคยมีการเปลี่ยน)  

กรณีเด็กอายุต่ํากวา20ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองย่ืนเอกสารเพิ่ม พรอมแปล
เปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

       - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร  

กรณีเด็กอายุต่ํากวา20ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองย่ืนเอกสารเพิ่ม พรอมแปลเปน
ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

       - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 

       - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 

โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว 
จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู
เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา-
มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลท่ีสาม พรอมกับยินยอมสนับสนุน
คาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที่อยู
ตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) 
โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายท่ีเด็กแสดงตัวย่ืนคํารองขอวีซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไป
แสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ที่รับย่ืนวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตอง
แนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแต
เพียงผูเดียว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ที่ทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนย่ืนคํา
รองขอวีซา)  



 

 

4.1 กรณีเปนพนักงานท่ัวไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทาน
ทํางานปจจุบัน   โดยระบุตําแหนงงาน, เงินเดือนที่ไดรับ, วัน เดือน ป ที่เร่ิมทํางาน, และชวงเวลาท่ี
ขอลางานไปเท่ียวยุโรป (โดยไมตองระบุช่ือประเทศ ใหใช European แทน) และกลับมา
ปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผูมีอํานาจอยาง
ชัดเจน (เอกสารออกจากหนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 

4.2 กรณีท่ีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนาไมเกิน 90 วนั พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 

4.3 กรณีท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทาน้ัน สถานทูต
ไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน 
กอนย่ืนคํารองขอวีซา) 

4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 

 4.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูสมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงิน
ของตนเองหรือสามี   ในกรณีท่ีไมไดเดินทางรวมกันกับสามี จําเปนตองมีจดหมายรับรองคาใชจาย
จากสามี (Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วัน เดือน ปเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ
รวมกัน (จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน)  

4.6 กรณีกิจการที่ไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขาย
สินคาออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการทํางาน 
แหลงท่ีมาของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถายราน, สัญญาเชา, 
โฉนดที่ดิน ฯลฯ เปนตน (จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 

5.  หลักฐานการเงิน 

5.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ประจํา (บัญชีสวนตัว) รายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดิน
บัญชีที่สมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยูในบัญชีน้ันๆไมต่ํากวา 6 
หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอน
เม่ือทานเดินทางกลับสูภูมิลําเนา และขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank 



 

 

Certificate) ซึ่งตองเปนบัญชีเดียวกัน Statement ขางตน เปนภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน 
Euro เทาน้ัน  

5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง จําเปนตองเขียนหนังสือรับรอง ช้ีแจงความสัมพันธระหวาง
ตนกับผูเดินทาง (Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนคาใชจายจากทางธนาคาร
เทาน้ัน โดยใหบุคคลท่ีเปนผูสนับสนุน (Sponsor) ดําเนินการตามเอกสารขางตน พรอมกับขอ
จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร Bank Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทาง
ธนาคารเทาน้ัน โดยระบุช่ือผูสนับสนุนท่ีเปนเจาของบัญชี (Sponsor) และระบุช่ือผูเดินทาง/ผูที่
ไดรับการสนับสนุน เอกสารตองเปนฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดช่ือ - สกุล ใหตรงกับพาสปอรตที่
ใชเดินทางเทาน้ัน (กรุณาย่ืนขอจากธนาคารลวงหนา บางแหงอาจใชเวลาดําเนินการนานถึง 3 วัน) 

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูรณ (Book Bank) หรือมีประวัติการเดินบัญชี
ไมครอบคลุมตามเง่ือนไขที่กําหนด ทานจําเปนตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง ที่ออกจาก
ธนาคารเทาน้ัน (Bank Statement) 

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแสดงเปนยอดลาสุด ครอบคลุมภายใน 3-5 วัน กอนวัน
นัดหมายย่ืนวีซา  

6.  แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาเชงเกน 

     เพ่ือประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับย่ืนวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกับ
ขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติคํา
รองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หากสถานทูต
ตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูกปฏิเสธวีซา หรือ
อาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น  

     เม่ือทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร 
พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบทุกกรณ ี 

     การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทีท่านไดชําระไป
แลวทุกกรณี     



 

 

     หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะย่ืนคํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง 

     บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือ
ในการเชิญทานไปสัมภาษณตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแตงกายสุภาพ) ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสง
เจาหนาที่เพ่ือไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดทั้งชวยประสานงานกับทางการสถานทูต และ
หากสถานทูตมีความประสงคขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทานจัดสง
เอกสารดังกลาวใหกับทางบริษัท เพ่ือนําสงสถานทูตเชนกัน 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นําเรียนสถานทูตเพ่ือ
พิจารณาตอวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของ
บริษัทฯ  

เอกสารทุกฉบับที่ใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซา ตองแปลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน !! 

พรอมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไมจําเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 

เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมี
นโยบายรับแปลเอกสาร 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกน (France)  

 
โปรดกรอกรายละเอียดขอมูลใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการย่ืนวีซาของทาน (กรอกขอมูล

เปนภาษาอังกฤษ) 
กรณีผูสมัครเคยไดรับวีซาหรือพํานักอยูใน สปป.ลาว โปรดแจงเจาหนาที่แผนกวีซาของบริษัท

ฯ กอนยื่นคํารองวีซาฝร่ังเศส 

  

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

2. ช่ือ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 



 

 

3. เพศ             ชาย              หญิง 

4. ที่อยูตามสําเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ) 

............................................................................................................................................................. 

................................................. รหัสไปรษณีย  .................... อีเมลแอดเดรส 

.............................................. 

5. ที่อยูพํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ) 

............................................................................................................................................................. 

................................................. รหัสไปรษณีย  .................... อีเมลแอดเดรส 

.............................................. 

6.โทรศัพทมือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพทบาน (ถามี) 
.......................................... 

7. อาชีพปจจุบัน .................................................... 

    ตําแหนงงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการ
งาน)  ...................................................................... 

8. ช่ือสถานที่ทํางาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการคาขาย โปรด
ระบุอยางชัดเจน) 

.............................................................................................................................................................. 

ที่อยูที่ทํางาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทท่ีทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล 
.......................... 

9. รายไดตอเดือน ........................................................... บาท 



 

 

10. สถานภาพ                ⃣   โสด              ⃣   สมรส          ⃣   แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 

  ⃣   หยา              ⃣   มาย            ⃣   อยูกินฉันสามี-ภรรยา               ⃣   แยกกันอยู 

11. ช่ือ-สกุลคูสมรส (ถามี) .............................................  วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานที่เกิด 
..................... 

12. ช่ือ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด................. สถานที่เกิด 
...................... 

13. ช่ือ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานที่เกิด 
...................... 

14. ทานมี Passport เลมเกาลาสุด หรือไม (ถามี) โปรดระบุ 

      เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ณ ประเทศ 
................... 

15. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย (ที่ทานใชแสดงกับสถานทูตเพื่อย่ืนคํารองขอวีซา) 

............................................................................................................ 

16. ทานเคยไดรับวีซา Schengen ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา หรือไม (โปรดระบุรหัสประเทศ
และเลขวีซา ............................) 

ไมเคย 

เคยได  ใชไดต้ังแตวันที่ ..............................................   ถึงวันที่ .................................................. 

17. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซา Schengen กอนหนาน้ี 

                    ไมเคย               เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ หาก
ทราบ)  ……………………………………… 

18.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 



 

 

                   ไมเคย          เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 

  

  

19. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

               ตัวผูขอวีซาเอง                                      มีผูอ่ืนออกคาใชจายให (บิดา-มารดา/
ญาติ/บริษัท/องคกร) 

                        เช็คเดินทาง                                         กรุณาระบุช่ือ 
............................................................. 

     บัตรเครดิต                                            ความสัมพันธ 
............................................................ 

                        เงินสด 

       หมายเหตุ: หากจัดสงเอกสารใหบริษัทฯลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซาจากทาง
สถานทูต         กรณีวีซาของทานไมไดรับการอนุมัติทันตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์
ไมรับผิดชอบทุกกรณี 

  

     เม่ือทานไดจองทําการจองโปรแกรมทัวร และชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอยแลว 

       - กรุณาจัดสงสําเนาหนาพาสปอรต และ แบบฟอรมใบกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซา 
(เอกสารแนบทายโปรแกรมทัวร)    พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา อาจ
สงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ   ไมรับผิดชอบทุกกรณี 

       - กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยขอมูลที่ทานกรอกตองตรงกับ
เอกสารที่จะใชยื่นสถานทูต เน่ืองจากขอมูลท้ังหมด บริษัทฯจําเปนตองดําเนินการนําสงสถานทูต
ผานระบบออนไลน หากนําสงขอมูลที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง อาจสงผลตอผลการพิจารณาวี
ซา 



 

 

         - หากหนวยงานยังไมสามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได กรุณากรอกขอมูลการ
ทํางานของทานใหชัดเจน (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) ไดแก ช่ือบริษัท, ตําแหนงงาน, ลักษณะงาน, 
เงินเดือนที่ไดรับ และวันเดือนปท่ีเร่ิมงาน 

     เม่ือทานไดรับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับย่ืนวีซา จากเจาหนาที่ของบริษัทฯ 

         - กรุณาจัดสงหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับย่ืนวีซาใหกับบริษัท
ฯ อยางชาไมเกิน 2 สัปดาห กอนถ&l  

 


