
 

 

รหัสทัวร ITV1901892 
ทัวรฝรั่งเศส ปารีส ไปซิคะ 5 วัน 3 คืน (WY) 
- เยือนปารีสศูนยกลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแฟช่ันที่ลํ้าสมัยแหงหน่ึง
ของโลก 
- เดินทางโดยสายการบินระดับโลก Oman Air เครื่องใหมลาสุด B787-8 
Dream Liner  
- ถายรูปแลนดมารค หอไอเฟล ประตูชัยนโปเลียน ถนนช็องเอลิเซ จัตุรสั
คองคอรด 
-  ชมความงดงามพระราชวังแวรซายส พระราชวังอันสวยงามทั้งจิตรกรรมฝา
ผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน 
-  ลองเรือแมน้ําแชน  
-  ชอปปم�งกระจายยานถนน หางแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต และ ลาวัลยเลย วิลเลจ 
เอาทเล็ท 
-  อิสระฟรีเดยทองเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน 

 

 



 

 

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 0-2 ป  
(ไมเสริมเตียง) 

พักเด่ียว
เพ่ิม ที่นั่ง หมายเหตุ 

31 ต.ค.-04 พ.ย.
62 31,888 ไมมีราคาเด็ก  

(เด็กไมเกิน 2 ขวบ/
Infant 15,000 บาท) 

10,500    
25 

 

06 – 10 ธ.ค.62 29,888 10,500 25  
13 – 17 มี.ค.63 29,888 10,500 25  
27 – 31 มี.ค.63 32,888 10,500 25  

** ราคาทัวรยังไมรวมคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการ ทานละ 4,500 บาท ** 
 
■ FLIGHT: 
DEPARTURE: WY818 BKK-MCT 09.15-12.35// WY131 MCT-CDG 14.45-
19.25 
RETURN:        WY132 CDG-MCT 21.10-07.15+1//WY815 MCT-BKK 09.05-
17.45  
 

 
06.00 น. พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขา

ออกระหวางประเทศ เคานเตอร T สายการบินโอมานแอร 
(WY) เจาหนาที ่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดาน
เอกสารติดแท็กกระเป�าสัมภาระ 

09.15 น. เดินทางสูสนามบินนานาชาติมัสกัต เที่ยวบินที่ WY818 
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมัสกัต แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
14.45 น.  เดินทางสูปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินโอมานแอร  เที่ยวบินที่ 

WY131 
19.25 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาตปิารีส ชารล เดอ โกลด ประเทศฝรั่งเศส 

(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5ชั่วโมง กรณุาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความ

วันที่หนึ่ง     กรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติมัสกัต  
                 - สนามบินนานาชาติปารีส  ชารล เดอ โกลด - ปารีส 



 

 

สะดวกในการนดัหมายเวลา) นําทานเดินทางสูมหานครปารีส เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลนติดอันดับ1ใน10 ของโลกที่
นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด สมควรแกเวลานําทานเขาสูที่พัก   

              พั ก : Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel ห ร ื อ ร ะ ดั บ
ใกลเคียงกัน 

       (ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน

เดินทาง) 
 

 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที้ 1) 
    นําทานเดินทางสูเมืองแวรซายส นําทานเขาชมความงดงามของพระราชวังแวร

ซายส (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) 
ที่สรางขึ้นตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตร
อลังการ ทั้งจิตรกรรมฝา
ผนัง รูปปم�น รูปแกะสลัก
และเครื ่องเรือน ซึ ่งเปน
การใชเงินอยางมหาศาล 
นําทานชมหองตางๆของ
พร ะ ร าช วั ง  อ าทิ เ ช น 
โบสถหลวงประจําพระราชวัง, ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, 
หองเมอคิวรี่, หองกระจก(Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง73เมตร ซึ่งเปนหองที่
พระยาโกษาธิบดี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอ

วันที่สอง             ปารีส – พระราชวังแวรชายส – ชอปปم�งลาวัลเลย วิลเลจ เอาทเลท            
 อาหารเชา ,เที่ยง                                                                   



 

 

พระเจาหลุยสที่14แหงฝรั่งเศส อีกทั้งยังเปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรํา
ของพระนางมารี อังตัวเนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่16, ชมหองบรรทมพระราชินี
ที่ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดิ นโปเลียนที่ยิ่งใหญ   

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่2)
เมนูอาหารจีน 
บาย          นําทานเดินทางสู ลาวัลเลย วิลเลจ เอาทเลท ชอป

ป ง ตั�م ้งอยู ทิศตะวันออกของเมืองปารีส อิสระใหทาน
เพลิดเพลินและสนุกกับการชอปปم�งสินคาแบรนดดังทั่วโลก
มากกวา 80 ยี่หอ ดวยราคาที่ถูกกวาชอปทั่วไป โดยสินคา
ที่นี่ลดราคาตั้งแต 33% - 60% หรือมากกวานั้น ตามฤดูกาลปกติหรือเปนสินคาที่
อาจจะหลุดเทรนดไปแลวในชวงฤดูที่ผานไป อาทิ 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 (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอป
ปم�ง) 

                    พั ก : Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel ห ร ื อ ร ะ ดั บ
ใกลเคียงกัน 
  (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่3) 
     อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน 

วันที่สาม   อิสระทองเที่ยวตามอธัยาศัยเต็มวัน                                                                                   
อาหาร เชา 



 

 

    โดยทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกโดย
ระบบขนสงสาธารณะที่มีครอบคลุมทั่วทั้งกรุงปารีส 
อาทิ รถไฟเมโทร, รถไฟ RER, รถแท็กซี่ รถโดยสาร
ประจําทาง ซึ ่งจะแบงโซนการเดินทางเปน 5 โซน 
ลักษณะเปนวงกลมคลายโดนัท โดยเริ่มนับโซน1 จาก
จุดศูนยกลาง ขยายทีละวงออกไปรอบนอก สวนใหญ
นักทองเที่ยวทั่วไปจะเนนจํา  โซนหลักๆในกรุงปารีส ซึ่งจะอยูในเขตโซน1-2 โดยมี
เพียงพระราชวังแวรซายสทีจ่ะอยูทางโซน 4 เทาน้ัน, สําหรับสนามบินนานาชาติปารีส 
ชารล เดอโกล และดิสนียแลนด จัดอยูระแวกโซน5 จึงทําใหบัตรโดยสารในกรุงปารีส
มีมากมายหลายประเภท และเชื่อมระบบขนสงอยาง Metro, RER, Tram รวมทั้ง
รถโดยสารประจําทางที่เช่ือมเสนทางเดินรถเขาหากันไดอยางลงตัว หรือทานสามารถ
ลองซื้อต๋ัวโดยสารแบบ ตั๋ววัน (Mobilis) ซึ่งเปนตั๋วเหมาจายที่สามารถขึ้นรถประเภท
ใดก็ไดไมจํากัด ภายใน1วัน(One Day Pass) ซึ่งจะมีใหเลือกเปนโซนตามสถานที่ที่
ตองการไป อาท ิโซน 1-2 อยูท่ีประมาณ 7 ยูโร หรือ โซน 1-5 อยูท่ีประมาณ 16.60 
ยูโร เปนตน (คาทัวรไมรวมคาบัตรโดยสาร) 

      โดยทานอาจเดินทางสู  ดิสน ีย แลนดปารีส 
(Disneyland Paris) หรือ (Euro Disneyland) 
เปนอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งไมควรพลาด โดยดิสนียแลนด
ตั้งอยูนอกกรุงปารีส ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร 
ซึ ่งสามารถ  เดินทางโดยรถไฟจากตัวเมืองปารีส 
จนถึงมารเน ลา วัลล ี(Marne La Vallee) โดยดิสนีย
แลนดปารีส เปดใหบริการครั้งแรกในป 1992 มีเนื้อที่โดยประมาณ 350 ไร ซึ่งทาน
จะไดพบกับตัวละครดิสนียที่ชื่นชอบ อาทิเชน มิกกี้เมาส(Mickey Mouse), โดนัลด
ดั๊ก (Donald Duck), กูฟฟم� (Goofy) และตัวละครอ่ืนๆอีกมากมาย โดยดิสนียแลนด
ปารีส แบงพื้นที่ภายในเปน 2 สวน ไดแก Disneyland Park และ Walt Disney 
Studios Park โดยภายในดิสนียแลนดปารีส มีเครื่องเลน รานอาหาร รวมถึงราน
ขายของที่ระลึกมากมาย (คาทัวรไมรวมคาบัตร Disneyland โดยทานสามารถ



 

 

ซื้อตั๋วออนไลนไดที่หนาเว็บไซตของ Disneyland Paris) คาธรรมเนียมแรกเขา
โดยประมาณ 45 - 70 ยูโร/สวน/คน 

      หรือเขาชมพิพิธภัณฑลูฟวร (Louvre Museum) พิพิธภัณฑทางศิลปะที่มี
ชื่อเสียง เกาแกที่สุดแหงหนึ่งของโลก ปจจุบันเปน
สถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่
ทรงคุณคาระดับโลกเปนจํานวนมากกวา 35,000 
ชิ้น ทานสามารถเดินชมงานศิลปะชื่อกองโลก อยาง
ภาพวาดโมนาลิซา(Mona lisa),The Virgin and 
Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโดงดังของเลโอนาร
โด ดาวินชี, รูปปم�น The Victory of Samothrace หรือ รูปปم�นเทพวีนัส (Venus 
de Milo) มีทั้งมีรูปปم�นสฟงซ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือรองรอยอารยธรรม
โบราณมากมาย โดยบริเวณลานดานหนาทางเขาพิพิธภัณฑลูฟรจะสรางเปนรูปทรง
พีระมิดที่สรางขึ้นจากกระจกเปนอีกจุดยอดนิยมที่นักทองเที่ยวตองไปถายรูปเปนที่
ระลึก และเปนฉากที่มีอยูในในภาพยนตรเรื่อง The Da Vinci Code ซึ่งนอกจาก
จะมีการตั ้งแสดงงานศิลปะถาวรแลว ยังมี  นิทรรศการชั่วคราวตางๆ การแสดง
ภาพยนตร และคอนเสิรต ทําใหพิพิธภัณฑลูฟวรเปนสถานที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนป
ละเกือบ10ลานคนเดินเที่ยวชมยานมงมารต (Montmartre) ซึ่งเปนยานศิลปนมาก
วา 200ป สัมผัสกับมนตเสนหและกลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะในฝรั่งเศสรุงเรืองถึง
ขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากดานหนาบันไดของวิหารสเกรเกอร  (Basilica 
of Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่เปนสัญญาลักษณอันโดดเดนของปารีส แลวเชิญ
สํารวจรานกาแฟ หรือชมเหลาศิลปนที่วาดรูปอยูใกลๆ 

    (อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 
        พัก: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรือระดับ
ใกลเคียงกัน 
      (ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 



 

 

 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่4) 

 นําทานเดินทางสูมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มี
มนตเสนห อันเหลือลน ติด
อันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่
นักทองเที ่ยวอยากมาเยือน
มากที่สุด ปจจุบันกรุงปารีส
เป นหน ึ ่งในศ ูนย กลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้า
สมัยแหงหนึ่งของโลก ที่ทรง
ดวยอิทธิพลของ  การเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทํา
ใหกรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก จากน้ัน นําทานถายภาพที่ 
จัตุรัสคองคอรด (Place de la Concorde) ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนาง
มารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส แลวผานเขาสู 
นําถายรูปเปนที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงาน
คูนครปารีส ดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสรางขึ้นในปค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัส
ทรอคคาเดโร  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(ม้ือที่5)
เมนูอาหารทองถิ่น 
บาย           น ําท านเดินทางส ู   ถนนสายโรแมนติกช ็องเอลิ เซ  

(Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรง
สูประตูชัย  นโปเลียน นําชมและถายรูปคูกับ ประตูชัยนโป
เลียน (Arc de Triomphe)  สัญลักษณแหงชัยชนะของ
จักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาสเตอรลิทซในป   ค.ศ. 1805 
โดยเริ่มสรางขึ้นในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.
1836 จนสมควรแกเวลา ไดเวลาชอปปم�ง นําทานไปชอปปم�งที่ 
ถนนช็องเอลิเซ ถนนสายแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของปารีส เปน

วันที่สี่       ปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเอลิเซ – จัตุรัสคองคอรด – 
ลองเรือบาโตมุช - ชอปปم�งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต – ทาอากาศยานนานาชาติ ปารสี 
ชารล เดอ โกลด              อาหารเชา ,เที่ยง                                                                                             



 

 

ยานการคาท่ีประกอบไปดวยโรงละคร คาเฟ� และรานคาหรูหรา แบรนดเนม มากมาย 
สองขางทางมีตนเชสตนัด ที่ไดรับการตกแตงอยางสวยงามและปลูกเรียงรายเปน
ระเบียบ ถนนสายนี้ไดรับการขนามนามวาเปนถนนที่สวยที่สุดในโลก อิสระใหทาน
ไดชอปปم�ง ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย  จากนั้น นําทานลองเรือบาโตมุช 
(Bateaux  Mouches Cruise) ไปตามแมน้ําแซนที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชม
ความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา 
เปนอีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจ จากน้ัน นําทานชอปปم�งตอท่ี หางสรรพสินคา
ชื ่อดังไดอิสระเลือกซื ้อสินคาแฟชั ่นราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free 
Shop) อาทิ เชน เครื่องสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า จากน้ันพาทานสัมผัสกับ
บรรยากาศที่เต็มไปดวยนักชอปปم�งจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลาง
กรุงปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galeries Lafayette) หรือทานสามารถ
เลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ที่มีสาขาเปดอยูใจกลาง
กรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต,เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอ
ดัง อาทิเช น Rolex, Omega, Tag Heuer เป นตน (อิสระอาหารเย ็นตาม
อัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป ง) สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู�م
สนามบินปารีส ชารล เดอ โกลล 

18.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานปารีส ชารล เดอ โกลล ใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี 
(Tax Refund) และเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.10 น. เหินฟ�าสูสนามบินนานาชาติมัสกัตโดยสายการบินโอมานแอร เที่ยวบินที่ WY132   

 
07.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.05 น. เหินฟ�าสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสายการบินโอมานแอร  

เที่ยวบินที่ WY815   
17.45 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 

วันที่หา       ทาอากาศยานนานาชาติมัสกตั – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ            



 

 

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

หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง,สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิ
ตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทาน
เปนหลัก เพ่ือใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีจานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 
 - จะสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
 - หรือเลื ่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน 
 - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและทาน

ยังประสงคเดินทางตอ)   โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 

กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3. การจองทัวรและชําระคาบริการ  
 - กรุณาชําระมัดจําและคาวีซา ทานละ 24,500 บาท  (มัดจํา 20,000 + คาวีซา 4,500) 
 กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคา
ทัวร 
 - คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
 
**สําคัญ** สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุ
นับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวนหนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 
3หนา) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
4. การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  



 

 

5. อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
    (ตั ๋วกรุปไมสามารถUpgradeที่นั ่งเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลับ
พรอมตั๋วกรุปเทานั้นไมสามารถเลื่อนวันได)  
2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือ ระดับใกลเคียงกัน  
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  
4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คานํ้าหนักกระเป�า สายการโอมานแอร สัมภาระ2ใบ/ทาน โหลดใตทองเครื่อง 30 

กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได 7กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละ
สายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีนํ้าสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบิน
เรียกเก็บ 

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY 3 โดยจะมีความคุมครองเบื้องตน 
ดังน้ี  
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ  
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 15-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 1-14 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท 
คารักษาพยาบาลในตางประเทศผู เอาประกันที ่มีอายุ 1-75 ปบริบูรณ วงเงินคุ มครอง 
2,000,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
คารักษาพยาบาลตอเนื ่องในประเทศไทยผู เอาประกันภัยที ่มีอายุ1-75 วงเงินคุ มครอง 
100,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ซึ ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื ่อนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยทั้งนี ้การทํา
ประกันนี้จากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับใหบริษัทนําเที่ยว 
ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตทั้งนี้ ทานสามารถศึกษาเงือนไขความ
คุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทานตองการซื้อความคุมครอง
เพ่ิมเติมสามารถแจงความประสงคมาท่ีบริษัทฯ  
7. คาภาษีสนามบิน และคาภาษีนา มันตามรายการทัวร 



 

 

8.คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตให
คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
9.โปรแกรมน้ีรวม Vat เรียบรอยแลว 
 
6. อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเชน คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรดี คา
โทรศัพท เปนตน 
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน และได
ทําการขายโปรแกรมไปแลว 
5. คาพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม 
6. คาวีซา + คาบริการ ทานละ 4,500 บาท 
7. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจและน้ําใจจากทาน 
 
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําตั๋ว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วแลว )/คามัดจําแลนด (กรณีใกลวันเดินทาง) 
 
7. หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือ
คาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ  



 

 

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

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

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

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   

12.การประกันภัย ที ่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผู เดินทาง เปนการการประกัน
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ. การทองเที่ยว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯ
ถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อ
ประกันสุขภาพในระหวางการเดินทางไดจากบริษัทประกันทั่วไปและควรศึกษาเงื่อนไข
ความคุมครองใหละเอียด) 

13.มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  

14.ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม



 

 

วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

เอกสารประกอบการย่ืนคํารองขอวีซาเชงเกน (France) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 10-15 วันทําการ 

** หากผูเดินทาง เคยสแกนลายน้ิวมือภายใน 3 ป กรุณาติดตอเจาหนาที่แผนกวีซาของ
ทัวร **โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาที่ เน่ืองจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลง

ขอกําหนดเง่ือนไข 
รวมถึงเอกสารที่ใชสําหรับย่ืนคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 

1. พาสปอรต โดยมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอาย ุโดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง
ประเทศไทย และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนา เพื่อใหทางสถานทูตติดหนาวีซา 
(หากมีอายุไมเพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอรตเลมใหม กอนจัดสงใหกับเจาหนาที) 
หากผูสมัครเคยไดรับวีซาเชงเกน กรุณาจัดสงหลักฐานใหกับทางบริษัททัวร      เพื่อนําไป
แสดงตอสถานทูต 
 

2. รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูป
ถายมีอายุไมเกิน 3เดือน หามตกแตงรูป,หามสวมแวนตา,หามใสเครื่องประดับ,หามใสคอน
แทคเลนส และตองเปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 

** หามขีดเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไม
สามารถใชงานได ** 

   (ใบหนาใหญ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 



 

 

 
3. เอกสารสวนตัว 

 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรขาราชการ (ภาษาไทย) 
 
หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม (ถามี) ทานจําเปนตองยื่นเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอม

แปลเปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) 
 - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถาเคยมกีารเปลี่ยน) 
 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา20ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอม

แปลเปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา20ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอมแปล

เปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทานั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู

เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดา
เพียงผู เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมได
เดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอม
กับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/
อําเภอตามหลักฐานที่อยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตร



 

 

ประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวี
ซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ที่รับ
ยื ่นวีซ า กรณีบิดา-มารดาหยาร าง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ที่ทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอน

ยื่นคํารองขอวีซา) 
 
4.1 กรณีเปนพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท
ที่ทานทํางานปจจุบัน   โดยระบุตําแหนงงาน, เงินเดือนที่ไดรับ, วัน เดือน ป ที่เริ่มทํางาน, 
และชวงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไมตองระบุชื่อประเทศ ใหใช European แทน) 
และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผู
มีอํานาจอยางชัดเจน (เอกสารออกจากหนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 
4.2 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนาไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 
 
4.3 กรณีที่เปนนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทาน้ัน 
สถานทูตไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสาร
มีอายุ 30 วัน กอนยื่นคํารองขอวีซา) 
4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 
 
4.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูสมรสเสียชีวิต), หลักฐาน
การเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีที่ไมไดเดินทางรวมกันกับสามี จําเปนตองมีจดหมาย
รับรองคาใชจายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปเกิด ของสามีและ
บุตร ที่มีความสัมพันธรวมกัน (จดหมายชี้แจงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 



 

 

4.6 กรณีกิจการที่ไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), 
ธุรกิจขายสินคาออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการ
ทํางาน แหลงที่มาของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถายราน, 
สัญญาเชา, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เปนตน (จดหมายชี้แจงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 

5. หลักฐานการเงิน 
 
5.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากประจํา (บัญชีสวนตัว) รายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติ
การเดินบัญชีที่สมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยูในบัญชี
นั ้นๆไมตํ ่ากวา 6 หลัก เพื ่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับ
คาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อทานเดินทางกลับสูภูมิลําเนา และขอหนังสือรับรองฐานะ
ทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) ซึ่งตองเปนบัญชีเดียวกัน Statement ขาง
ตน เปนภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน Euro เทานั้น 

 
 
5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง จําเปนตองเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ
ระหวางตนกับผูเดินทาง (Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนคาใชจายจาก
ทางธนาคารเทานั้น โดยใหบุคคลที่เปนผูสนับสนุน (Sponsor) ดําเนินการตามเอกสาร
ขางตน พรอมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร                         Bank  
Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น โดยระบุชื่อผูสนับสนุนที่เปน
เจาของบัญช ี(Sponsor) และระบุชื่อผูเดินทาง/ผูที่ไดรับการสนับสนุน เอกสารตองเปนฉบับ
ภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ใหตรงกับพาสปอรตที่ใชเดินทางเทานั้น   (กรุณายื่นขอ
จากธนาคารลวงหนา บางแหงอาจใชเวลาดําเนินการนานถึง 3 วัน) 

 
หมายเหต:ุ หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูรณ (Book Bank) หรือมีประวัติการเดิน

บัญชีไมครอบคลุมตามเงื่อนไขที่กําหนด ทานจําเปนตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง 
ที่ออกจากธนาคารเทาน้ัน (Bank Statement) 



 

 

 
กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแสดงเปนยอดลาสุด ครอบคลุมภายใน 3-5 วัน 

กอนวันนัดหมายย่ืนวซีา 
 

6. แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาเชงเกน 
 
 เพื่อประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรง
กับขอมูลความเปนจริง เนื่องจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่อ
อนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หาก
สถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูก
ปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 
 
 เมื่อทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร 
พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ทานไดชําระ
ไปแลวทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที ่จะยื ่นคํารองขอวีซาใหม ผู สมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือ
ในการเชิญทานไปสัมภาษณตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแตงกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะสง
เจาหนาท่ีเพ่ือไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดทั้งชวยประสานงานกับทางการสถานทูต และ
หากสถานทูตมีความประสงคขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวใหกับทางบริษัท เพ่ือนําสงสถานทูตเชนกัน 



 

 

 
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นําเรียน

สถานทูตเพื่อพิจารณาตอวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปน
สถิติในนามของบริษัทฯ 

 
เอกสารทุกฉบับที่ใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซา ตองแปลเปนภาษาอังกฤษเทานั้น !! 

พรอมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไมจําเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 
เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมี

นโยบายรับแปลเอกสาร 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกน (France) 

 
โปรดกรอกรายละเอียดขอมูลใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวซีาของทาน (กรอกขอมูลเปน

ภาษาอังกฤษ) 
กรณีผูสมัครเคยไดรับวซีาหรือพํานักอยูใน สปป.ลาว โปรดแจงเจาหนาที่แผนกวีซาของบริษัทฯ 

กอนยื่นคํารองวีซาฝร่ังเศส 
 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 
2. ชื่อ - 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 (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  
...................................................................... 
8. ชื่อสถานที่ทํางาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการคาขาย 
โปรดระบุอยางชัดเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ที่อยูที่ทํางาน 
........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทที่ทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล 
.......................... 
9. รายไดตอเดือน ........................................................... บาท 
10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 

  ⃣   หยา   ⃣   มาย   ⃣   อยูกินฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   
แยกกันอยู 

11. ชื่อ-สกุลคูสมรส (ถามี) .............................................  วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานที่เกิด 
..................... 
12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด................. สถานที่เกิด 
...................... 



 

 

13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานที่เกิด 
...................... 
14. ทานมี Passport เลมเกาลาสุด หรือไม (ถาม)ี โปรดระบ ุ
      เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ณ 
ประเทศ ................... 
15. ยอดเงินคงเหลือในบัญชอีอมทรัพย (ที่ทานใชแสดงกับสถานทตูเพ่ือยื่นคํารองขอวีซา)  

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

ไมเคย 
เคยได  ใชไดตั้งแตวันที ่.............................................. ถึงวันที่ 

.................................................. 
17. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซา Schengen กอนหนาน้ี 
                    ไมเคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ หากทราบ)  

……………………………………… 
18.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
     ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 
 
 
19. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

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



 

 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชื่อ 
............................................................. 

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

   เงินสด 
 หมายเหตุ: หากจัดสงเอกสารใหบริษัทฯลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซาจาก
ทางสถานทูต         กรณีวีซาของทานไมไดรับการอนุมัติทันตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เม่ือทานไดจองทําการจองโปรแกรมทัวร และชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอยแลว 
 - กรุณาจัดสงสําเนาหนาพาสปอรต และ แบบฟอรมใบกรอกขอมูลสําหรับยื ่นว ีซา 

(เอกสารแนบทายโปรแกรมทัวร)    พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา 
อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์  ไมรับผิดชอบทุกกรณ ี

 - กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยขอมูลที่ทานกรอกตองตรงกับ
เอกสารที่จะใชยื ่นสถานทูต เนื่องจากขอมูลทั้งหมด บริษัทฯจําเปนตองดําเนินการนําสง
สถานทูตผานระบบออนไลน หากนําสงขอมูลที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง อาจสงผลตอ
ผลการพิจารณาวีซา 

  - หากหนวยงานยังไมสามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได กรุณากรอกขอมูล
การทํางานของทานใหชัดเจน (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) ไดแก ชื ่อบริษัท, ตําแหนงงาน, 
ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ไดรับ และวันเดือนปที่เริ่มงาน 

 
 เม่ือทานไดรับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื่นวีซา จากเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดสงหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยื่นวีซาใหกับ

บริษัทฯ อยางชาไมเกิน 2 สัปดาห กอนถึงวันนัดหมายยื่นวีซา 
          - ทานจําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเลมเกา เพ่ือใหสถานทูตดูประวัติการเดินในชวงท่ี
ผานมา 
 



 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมีสวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางที่คอยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
 

 

 
 
 
 
 

 


