
 

 

รหัวทัวร ITV1903250 
ทัวรฝร่ังเศส เริดไหมคะ BISOUS BISOUS PARIS FRANCE  
6 วัน 3 คืน (EY) 
เยือนปารีสศูนยกลางทางเศรษฐกิจ วฒันธรรม และแฟช่ันที่ลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก 
ถายรูปแลนดมารค หอไอเฟล  มหาวิหารนอเทรอดาม ประตูชัยนโปเลียน ถนนช็องเอลิเซ 
พิพิธภัณฑลูฟร  จัตุรัสคองคอรด  ชมความงดงามพระราชวังแวรซายส  
พระราชวังอันสวยงามท้ังจิตรกรรมฝาผนัง รปูปم�น รูป แกะสลักและเคร่ืองเรือน 
ลองเรือแมน้ําแชน ชมความงามรมิฝم�งแมน้ํา ชอปปم�งสุดมันสยานถนน หางแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต 
ลาวัลยเลย วิลเลจ เอาทเล็ท 
อิสระฟรีเดยทองเท่ียวตามอัธยาศัย 1 วัน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

 
15.00 น. พรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

เคานเตอร Q สายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) เจาหนาที่ใหการตอนรบั
และอํานวยความสะดวกดานเอกสารติดแท็กกระเป�าสัมภาระ 

18.05 น. เดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี เท่ียวบินที่ EY405 
22.10 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 

 
02.20 น.  เดินทางสูปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินที่ 

EY31 
07.00+1 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชารล เดอ โกลด ประเทศฝร่ังเศส (เวลา

ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5ช่ัวโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา)  

    นําทานเดินทางสู มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวง
ของประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีมนตเสนหอันเหลือลน 
ติดอันดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักทองเที่ยวอยากมา
เยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีลํ้าสมัยแหงหน่ึงของ
โลก ท่ีทรงดวยอิทธิพลของ  การเมือง การศึกษา 
บันเทิง ส่ือ แฟช่ัน วิทยาศาสตรและศิลปะ ทาํใหกรุง
ปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก 

วันท่ีหน่ึง    ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ- ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบ ี- สนามบินนานาชาติปารีส 
ชารล เดอ โกลด  

วันที่สอง        ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี - สนามบินนานาชาติปารีสชารล เดอ โกลด - ปารีส -     
หอไอเฟล - ประตูชัยนโปเลียน - จัตุรัสคองคอรด - พิพิธภัณฑลูฟวร - ถนนช็องเอลิเซ - ชอป
ปم�งท่ีแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต                                                                                                              
 อาหารเชา ,เท่ียง 



 

 

จากน้ัน นําถายรูปเปนที่ระลึกกับ หอไอเฟล 
(Tour Eiffel) สัญลักษณท่ีโดดเดนสูงตระหงานคู
นครปารีส ดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสรางขึ้น
ในปค.ศ.1889 ทีบ่ริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร นํา
ชมและถายรูปคูกบั ประตูชัยนโปเลียน (Arc de 
Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของ
จักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาสเตอรลิทซในป ค.ศ. 
1805 โดยเร่ิมสรางขึ้นในป ค.ศ.1806 แตมาแลว
เสร็จในป ค.ศ.1836 จากน้ัน นําทานถายภาพ 
จัตุรัสคองคอรด (Place de la Concorde) ท่ี
พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต 
ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส จากน้ัน นําทานชม
พิพิธภัณฑลูฟวร (Louvre Museum) (ถายรูปดานนอก) พิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมี
ช่ือเสียง เกาแกท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ปจจุบันเปนสถานท่ีจัดแสดงและเก็บรักษา
ผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณคาระดับโลกเปนจํานวนมากกวา 35,000 ชิ้น ทาน
สามารถเดินชมงานศิลปะช่ือกองโลก อยางภาพวาดโมนาลิซา(Mona lisa),The 
Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอัน
โดงดังของเลโอนารโด ดาวินชี, รูปปم�น The Victory of Samothrace หรือ รูป
ปم�นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั้งมรีูปปم�นสฟงซ (Sphinx), มมัมี่ (Mummy) 
หรือรองรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานดานหนาทางเขา
พิพิธภัณฑลูฟรจะสรางเปนรูปทรงพีระมดิท่ีสรางขึ้นจากกระจกเปนอีกจุดยอดนิยม
ที่นักทองเที่ยวตองไปถายรูปเปนท่ีระลึก และเปนฉากที่มีอยูในในภาพยนตรเร่ือง 
The Da Vinci Code ซึ่งนอกจากจะมีการต้ังแสดงงานศิลปะถาวรแลว ยังม ี 
นิทรรศการช่ัวคราวตางๆ การแสดงภาพยนตร และคอนเสิรต ทําใหพิพิธภัณฑ
ลูฟวรเปนสถานที่มีนักทองเท่ียวมาเยือนปละเกือบ 10 ลานคนเดินเท่ียวชมยานมง
มารต (Montmartre) ซึ่งเปนยานศิลปนมากวา 200 ป สัมผัสกับมนตเสนหและ
กลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะในฝร่ังเศสรุงเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีส
จากดานหนาบันไดของวิหารสเกรเกอร  (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสี



 

 

ขาวท่ีเปนสัญญาลักษณอันโดดเดนของปารีส แลวเชิญสํารวจรานกาแฟ หรือชม
เหลาศิลปนท่ีวาดรูปอยูใกลๆ จากน้ัน นําทานชอปปم�งรานคาปลอดภาษี (Duty 
Free Shop) อาทิ เชน เคร่ืองสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่1) เมนูอาหารทองถิ่น 
บาย               นําทาน ลองเรือบาโตมชุ (Bateaux  

Mouches Cruise) ไปตามแมน้ําแซนที่ไหลผานใจ
กลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรม
อันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา 
เปนอีกหน่ึงประสบการณท่ีนาประทับใจ จากน้ัน นํา
ทานเดินทางสู ถนนสายโรแมนตกิช็องเอลิเซ 
(Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัส
คองคอรดตรงสูประตูชยันโปเลียน จากน้ันอิสระให
ทานชอปปم�งที่ ถนนช็องเอลิเซ ตามอัธยาศัย ถนน
สายแฟช่ันท่ีมีช่ือเสียงของปารีส เปนยานการคาที่
ประกอบไปดวยโรงละคร คาเฟ� และรานคาหรูหรา แบรนดเนม มากมาย สองขาง
ทางมีตนเชสตนัด ที่ไดรับการตกแตงอยางสวยงามและปลูกเรียงรายเปนระเบียบ 
ถนนสายน้ีไดรับการขนามนามวาเปนถนนท่ีสวยที่สุดในโลก จนถึงเวลานัดหมาย  
จากน้ัน นําทานสัมผัสกับบรรยากาศท่ีเต็มไปดวยนักชอปปم�งจากทั่วทกุมุมโลกใน
หางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุงปารีสที ่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galeries 
Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน Bucherer รานดัง
ของสวิส ท่ีมีสาขาเปดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโก
แลต,เครื่องหนัง, มีดพบั, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag 
Heuer เปนตน 

     (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง) 
     สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูโรงแรม 
                พัก: Best Western Plus Paris Velizy Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 

   (ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 



 

 

 
เชา     รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที ่2) 

    นําทานเดินทางสู เมืองแวรซายส นําทานเขาชมความ
งดงามของพระราชวังแวรซายส (Versailles 
Palace) อันยิ่งใหญ(มีไกดทองถิ่นบรรยายใน
พระราชวัง) ที่สรางขึ้นตามพระราชประสงคของพระ
เจาหลุยสที1่4  ภายในตกแตงอยางวิจติรอลังการ ทั้ง
จิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน 
ซึ่งเปนการใชเงินอยางมหาศาล พาทานชมหองตางๆ
ของพระราชวัง อาทเิชน โบสถหลวงประจําพระราชวงั, 
ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, 
หองเมอคิวรี่, หองกระจก(Hall of Mirror) ท่ีมีความ
ยาวถึง73เมตร ซึง่เปนหองท่ีพระยาโกษาธิบดี(ปาน) ราชทตูไทยสมัย  พระ
นารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที1่4แหงฝรั่งเศส อีกทั้งยัง
เปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเล้ียงและเตนรําของพระนางมารี อังตัวเนตต มเหสีของ
พระเจาหลุยสที1่6, ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียน
ปราบดาภิเษกของจักรพรรด ินโปเลียนที่ยิ่งใหญ  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่3) อาหารจีน 
บาย          นําทานเดินทางสู ลาวัลเลย วิลเลจ เอาทเลท ชอป

ปم�ง ต้ังอยูทิศตะวันออกของเมืองปารีส อิสระใหทาน
เพลิดเพลินและสนุกกับการชอปปم�งสินคาแบรนดดังทั่ว
โลกมากกวา 80 ยี่หอ ดวยราคาที่ถกูกวาชอปทั่วไป โดย
สินคาท่ีน่ีลดราคาตั้งแต 33% - 60% หรือมากกวาน้ัน 
ตามฤดูกาลปกติหรือเปนสินคาที่อาจจะหลุดเทรนดไป
แลวในชวงฤดูที่ผานไป อาทิ Giorgio Armani, Burberry, Celine, 
Longchamp, Givenchy, Salvatore Ferragamo, Christian Lacroix, 

วันทีส่าม         ปารีส – พระราชวงัแวรชายส – ชอปปم�ง ลาวัลเลย วิลเลจ เอาทเลท                                                                                              
 อาหารเชา, เที่ยง 



 

 

Kenzo, Miss Sixty, Bodum, Calvin Klein, Versace, Polo, Diesel, 
Cacharel, Camper, Dunhill, Lancel, Nina Ricci, Timberland,  
Tommy Hilfiger (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง) 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูที่พัก               

       พกั: Best Western Plus Paris Velizy Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 
       (ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 
เชา     รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที ้4) 
     อิสระใหทานทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน 

    โดยทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกโดย
ระบบขนสงสาธารณะทีม่ีครอบคลุมทั่วทั้งกรุงปารีส 
อาท ิรถไฟเมโทร, รถไฟ RER, รถแท็กซี ่รถ
โดยสารประจําทาง ซึ่งจะแบงโซนการเดินทางเปน 
5 โซน ลักษณะเปนวงกลมคลายโดนัท โดยเริม่นับ
โซน1 จากจดุศูนยกลาง ขยายทีละวงออกไปรอบ
นอก สวนใหญนักทองเท่ียวท่ัวไปจะเนนจํา  โซนหลักๆในกรุงปารีส ซึ่งจะอยูในเขต
โซน1-2 โดยมีเพียงพระราชวังแวรซายสท่ีจะอยูทางโซน 4 เทาน้ัน, สําหรับ
สนามบินนานาชาติปารีส ชารล เดอโกล และดิสนียแลนด จัดอยูระแวกโซน5 จงึทํา
ใหบัตรโดยสารในกรุงปารีสมีมากมายหลายประเภท และเช่ือมระบบขนสงอยาง 
Metro, RER, Tram รวมทั้งรถโดยสารประจําทางที่เช่ือมเสนทางเดินรถเขาหา
กันไดอยางลงตัว หรือทานสามารถลองซื้อต๋ัวโดยสารแบบ ต๋ัววัน (Mobilis) ซึ่ง
เปนตั๋วเหมาจายที่สามารถขึ้นรถประเภทใดก็ไดไมจํากัด ภายใน1วัน(One Day 
Pass) ซึ่งจะมีใหเลือกเปนโซนตามสถานทีท่ีต่องการไป อาท ิโซน 1-2 อยูที่
ประมาณ 7 ยูโร หรือ โซน 1-5 อยูที่ประมาณ 16.60 ยูโร เปนตน (คาทัวรไมรวม
คาบัตรโดยสาร) 

วันท่ีส่ี                อิสระทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน                                                                                                    
  อาหารเชา    



 

 

      โดยทานอาจเดินทางสู ดิสนียแลนดปารีส 
(Disneyland Paris) หรือ (Euro Disneyland) 
เปนอีกหน่ึงสถานที่ซึ่งไมควรพลาด โดยดิสนียแลนด
ต้ังอยูนอกกรุงปารีส ระยะทางประมาณ 30 
กิโลเมตร ซึ่งสามารถ  เดินทางโดยรถไฟจากตัว
เมืองปารีส จนถงึมารเน ลา วัลลี (Marne La 
Vallee) โดยดิสนียแลนดปารีส เปดใหบริการครัง้แรกในป 1992 มีเน้ือท่ี
โดยประมาณ 350 ไร ซึ่งทานจะไดพบกับตัวละครดิสนียที่ช่ืนชอบ อาทิเชน มิกกี้
เมาส(Mickey Mouse), โดนัลดด๊ัก (Donald Duck), กูฟฟم� (Goofy) และตัว
ละครอ่ืนๆอีกมากมาย โดยดิสนียแลนดปารีส แบงพื้นที่ภายในเปน 2 สวน ไดแก 
Disneyland Park และ Walt Disney Studios Park โดยภายในดิสนีย
แลนดปารีส มเีครื่องเลน รานอาหาร รวมถึงรานขายของที่ระลึกมากมาย (คาทัวร
ไมรวมคาบัตร Disneyland โดยทานสามารถซ้ือต๋ัวออนไลนไดท่ีหนาเว็บไซตของ 
Disneyland Paris) คาธรรมเนียมแรกเขาโดยประมาณ 45 - 70 ยูโร/สวน/คน 

      หรือเขาชมพิพิธภัณฑลูฟวร (Louvre Museum) พิพิธภัณฑทางศิลปะที่มี
ช่ือเสียง เกาแกท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ปจจุบันเปน
สถานท่ีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ี
ทรงคุณคาระดับโลกเปนจํานวนมากกวา 35,000 
ช้ิน ทานสามารถเดินชมงานศิลปะช่ือกองโลก 
อยางภาพวาดโมนาลิซา(Mona lisa),The 
Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอัน
โดงดังของเลโอนารโด ดาวินชี, รูปปم�น The Victory of Samothrace หรือ รูป
ปم�นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั้งมรีูปปم�นสฟงซ (Sphinx), มมัมี่ (Mummy) 
หรือรองรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานดานหนาทางเขา
พิพิธภัณฑลูฟรจะสรางเปนรูปทรงพีระมดิท่ีสรางขึ้นจากกระจกเปนอีกจุดยอดนิยม
ที่นักทองเที่ยวตองไปถายรูปเปนท่ีระลึก และเปนฉากที่มีอยูในในภาพยนตรเร่ือง 
The Da Vinci Code ซึ่งนอกจากจะมีการต้ังแสดงงานศิลปะถาวรแลว ยังมี
นิทรรศการช่ัวคราวตางๆ การแสดงภาพยนตร และคอนเสิรต ทําใหพิพิธภัณฑ



 

 

ลูฟวรเปนสถานที่มีนักทองเท่ียวมาเยือนปละเกือบ10ลานคนเดินเที่ยวชมยานมง
มารต (Montmartre) ซึ่งเปนยานศิลปนมากวา 200ป สัมผัสกบัมนตเสนหและ
กลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะในฝร่ังเศสรุงเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีส
จากดานหนาบันไดของวิหารสเกรเกอร (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสี
ขาวท่ีเปนสัญญาลักษณอันโดดเดนของปารีส แลวเชิญสํารวจรานกาแฟ หรือชม
เหลาศิลปนท่ีวาดรูปอยูใกลๆ 

     (อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 
    พัก: Best Western Plus Paris Velizy Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 
      (ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน

เดินทาง) 

 
เชา     รับประทานอาหารเชา แบบกลอง (มื้อที ้5) 

    จากน้ัน นําทานเดินทางสูสนามบินปารีส ชารล เดอ โกลล ใหทานมีเวลาในการทํา
คืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

10.10 น. เหินฟ�าสูสนามบินนานาชาติมัสกตั โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบิน
ที ่EY32 

19.55 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 
21.45 น. เหินฟ�าสูทาอากาศยานสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD 

AIRWAYS เท่ียวบินที ่EY402 
 

06.45 น.      เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 

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

วันท่ีหา           ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ            

วันท่ีหก            ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ            



 

 

อัตราคาบรกิาร 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก0-2 ป  
(ไมเสริมเตียง) 

พักเด่ียว
เพิ่ม ท่ีน่ัง หมาย

เหตุ 
05 – 10 ก.พ.63 29,888 

ไมมีราคาเด็ก  
(เด็กไมเกิน 2 ขวบ/
Infant 15,000 
บาท) 

11,500 25  

19 – 24 ก.พ.63 29,888 11,500    
25 

 

03 – 08 มี.ค.63 31,888 11,500 25  
17 – 22 มี.ค.63 31,888 11,500    

25 
 

30 เม.ย. – 05 
พ.ค.63 32,888 11,500    

25 
 

12 – 17 พ.ค. 63 32,888 11,500 25  
26 – 31 พ.ค. 63 32,888 11,500 25  
09 – 14 มิ.ย. 63 32,888 11,500    

25 
 

23 – 27 มิ.ย. 63 32,888 11,500 25  
** ราคาทัวรยังไมรวมคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการ ทานละ 4,500 บาท ** 
 
หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมติองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทาน
ทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เง่ือนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีจานวน 20 ทานข้ึนไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 
 - จะสงจอยนทัวรกบับริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
 - หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนา
กอนการเดินทาง 15 วนั 
 - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทาน

ยังประสงคเดินทางตอ)   โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 



 

 

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกครั้ง มฉิะน้ันทางบริษัทจะไมรับผดิชอบใดๆ ท้ังสิ้น  

3. การจองทัวรและชําระคาบริการ  
 - กรุณาชําระมัดจําและคาวีซา ทานละ 19,500 บาท  (มัดจํา 15,000 + คาวีซา 4500) 
 กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคา
ทัวร 
 - คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
 
**สําคัญ** สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุ
นับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวนหนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 
3หนา) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
4. การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน  รวมถงึ เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม  
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
    (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeท่ีน่ังเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลบั
พรอมต๋ัวกรุปเทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได)  
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือ ระดับใกลเคียงกัน  
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คาน้ําหนักกระเป�า ETIHAD AIRWAYS สัมภาระ2ใบ/ทาน โหลดใตทองเคร่ือง 30 

กิโลกรมั ถือข้ึนเครื่องได 7กโิลกรมั และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบนิตามเง่ือนไขของแตละ
สายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบิน
เรียกเก็บ 



 

 

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจดัทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกันภยัแบบ Worldwide  โดยจะมีความคุมครอง
เบ้ืองตน ดังน้ี  
- การสูญเสียชีวิต/อวยัวะจากอุบัติเหตุ  
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุมากกวา 16 ป หรือนอยกวา 75 ป วงเงินคุมครอง 1,000,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีอายุนอยกวา 16 ป หรือมากกวา 75 ป วงเงินคุมครอง 500,000 บาท 
  คารักษาพยาบาลในตางประเทศ ไมเกินวงเงิน 1,500,000 บาท 
  คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทย ไมเกินวงเงิน 50,000 บาท  
  ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกนัภัย  โดยทั้งน้ีการทํา
ประกันน้ีจากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทํา
ประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตท้ังน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครอง
และขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ได  กรณีทานตองการซือ้ความคุมครองเพ่ิมเติม
สามารถแจงความประสงคมาที่บริษัทฯ  
  
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม  
1. คาวีซา + คาบริการ ทานละ 4,500 บาท 
2. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
3. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดืม่ คาซักรดี คา
โทรศัพท เปนตน  
4. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
5. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน และได
ทําการขายโปรแกรมไปแลว 
6. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม  
7. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ
และน้ําใจจากทาน 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวร
ท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
 
 



 

 

กรณีวีซาไมไดรบัการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัท
ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชนคาวีซาและคาบริการยื่นวีซา/คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน 
(กรณีออกตั๋วแลว )/คามัดจําแลนด (กรณีใกลวันเดินทาง) 
 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะ
ไมถึง 20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก 
ท้ังน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

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

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

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



 

 

12.การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนั
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯ
ถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมือ่ทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนั
สุขภาพในระหวางการเดินทางไดจากบริษัทประกันท่ัวไปและควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครอง
ใหละเอียด) 

13.มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  

14.ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 

เอกสารประกอบการยืน่คํารองขอวีซาเชงเกน (France) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 10-15 วันทําการ 

** หากผูเดินทาง เคยสแกนลายน้ิวมือภายใน 3 ป กรุณาติดตอเจาหนาที่แผนกวีซาของทัวร **
โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี เน่ืองจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด

เงื่อนไข 
รวมถึงเอกสารท่ีใชสําหรับยื่นคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 

1. พาสปอรต โดยมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอาย ุโดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง
ประเทศไทย และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนา เพ่ือใหทางสถานทูตติดหนาวีซา 
(หากมีอายุไมเพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอรตเลมใหม กอนจัดสงใหกับเจาหนาที) 
หากผูสมัครเคยไดรับวซีาเชงเกน กรุณาจัดสงหลักฐานใหกับทางบรษัิททัวร      เพ่ือนําไป
แสดงตอสถานทูต 
 

2. รูปถาย รปูสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูปถาย
มีอายุไมเกิน 3เดือน หามตกแตงรูป,หามสวมแวนตา,หามใสเครื่องประดับ,หามใสคอนแทค
เลนส และตองเปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 



 

 

** หามขีดเขียน แมก็ หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไม
สามารถใชงานได ** 

   (ใบหนาใหญ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
3. เอกสารสวนตัว 

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

แปลเปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) 
 - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถาเคยมกีารเปลีย่น) 
 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา20ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ิม พรอม

แปลเปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา20ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ิม พรอมแปล

เปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
 - หนังสือยินยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบดิา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู

เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดินทางกับมารดา
เพียงผูเดียว จะตองมหีนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมได



 

 

เดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบคุคลที่สาม พรอม
กับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/
อําเภอตามหลักฐานท่ีอยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตร
ประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายท่ีเด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวี
ซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกบับุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ที่รับ
ยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ท่ีทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนยื่น

คํารองขอวีซา) 
 
4.1 กรณีเปนพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที่
ทานทํางานปจจุบัน   โดยระบตํุาแหนงงาน, เงินเดือนท่ีไดรับ, วัน เดือน ป ท่ีเร่ิมทํางาน, และ
ชวงเวลาที่ขอลางานไปเท่ียวยุโรป (โดยไมตองระบุช่ือประเทศ ใหใช European แทน) และ
กลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวนัลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผูมี
อํานาจอยางชัดเจน (เอกสารออกจากหนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 
4.2 กรณีท่ีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนบรษัิทฯ (DBD), (คัดสําเนาไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 
 
4.3 กรณีที่เปนนักเรยีน/นักศกึษา ใชหนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทาน้ัน 
สถานทูตไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสาร
มีอายุ 30 วัน กอนยื่นคํารองขอวีซา) 
4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 
 
4.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณคูีสมรสเสียชีวิต), หลักฐาน
การเงินของตนเองหรือสาม ี  ในกรณีท่ีไมไดเดินทางรวมกันกบัสาม ีจําเปนตองมีจดหมาย



 

 

รับรองคาใชจายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วัน เดือน ปเกิด ของสามีและ
บุตร ที่มีความสัมพันธรวมกัน (จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 
4.6 กรณีกิจการทีไ่มไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของท่ัวไป, อาชีพอิสระ (Freelance), 
ธุรกิจขายสินคาออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการ
ทํางาน แหลงท่ีมาของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถายราน, 
สัญญาเชา, โฉนดท่ีดิน ฯลฯ เปนตน (จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 

5. หลักฐานการเงิน 
 
5.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากประจํา (บัญชีสวนตัว) รายการเดินบัญชยีอนหลัง 6 เดือน (กรณุาเลือกบัญชีที่มีประวติั
การเดินบญัชีที่สมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยูในบัญชี
น้ันๆไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเหน็วามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกบั
คาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อทานเดินทางกลับสูภูมิลําเนา และขอหนังสือรับรองฐานะ
ทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) ซึ่งตองเปนบัญชีเดียวกัน Statement ขาง
ตน เปนภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน Euro เทาน้ัน 

 
5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง จําเปนตองเขียนหนังสือรับรอง ช้ีแจงความสัมพันธ
ระหวางตนกับผูเดินทาง (Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนคาใชจายจาก
ทางธนาคารเทาน้ัน โดยใหบุคคลท่ีเปนผูสนับสนุน (Sponsor) ดําเนินการตามเอกสาร
ขางตน พรอมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร                         Bank  
Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน โดยระบุช่ือผูสนับสนุนท่ีเปน
เจาของบัญช ี(Sponsor) และระบุช่ือผูเดินทาง/ผูที่ไดรับการสนับสนุน เอกสารตองเปนฉบับ
ภาษาอังกฤษ และสะกดช่ือ - สกุล ใหตรงกบัพาสปอรตท่ีใชเดินทางเทาน้ัน   (กรุณาย่ืนขอ
จากธนาคารลวงหนา บางแหงอาจใชเวลาดําเนินการนานถึง 3 วนั) 

 



 

 

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูรณ (Book Bank) หรือมปีระวัติการเดิน
บัญชีไมครอบคลุมตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ทานจําเปนตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง 
ท่ีออกจากธนาคารเทาน้ัน (Bank Statement) 

 
กรุณาปรับสมดุบัญชีเงนิฝากออมทรัพยใหแสดงเปนยอดลาสุด ครอบคลุมภายใน 3-5 วัน กอน
วันนัดหมายยื่นวีซา 

 
6. แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาเชงเกน 
 
 เพื่อประโยชนในการย่ืนวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรง
กับขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่อ
อนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมลูสวนตัวแทนผูสมัครได หาก
สถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูก
ปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 
 
 เมื่อทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร 
พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีทานไดชําระ
ไปแลวทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะยืน่คํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือ
ในการเชิญทานไปสัมภาษณตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแตงกายสุภาพ) ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสง



 

 

เจาหนาท่ีเพ่ือไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดท้ังชวยประสานงานกับทางการสถานทตู และ
หากสถานทูตมีความประสงคขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวใหกับทางบรษัิท เพื่อนําสงสถานทูตเชนกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ินําเรียน
สถานทูตเพ่ือพิจารณาตอวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปน
สถิติในนามของบริษัทฯ 

 
เอกสารทุกฉบับท่ีใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซา ตองแปลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน !! 
พรอมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไมจําเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 
เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมีนโยบาย
รับแปลเอกสาร 
 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกน (France) 
 
โปรดกรอกรายละเอียดขอมูลใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวซีาของทาน (กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) 
กรณีผูสมัครเคยไดรับวซีาหรือพํานักอยูใน สปป.ลาว โปรดแจงเจาหนาท่ีแผนกวีซาของบริษัทฯ 
กอนยื่นคํารองวีซาฝร่ังเศส 
 
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 
2. ช่ือ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 
3. เพศ   ชาย          หญิง 
4. ที่อยูตามสําเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 



 

 

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

.............................................. 
5. ท่ีอยูพํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย  .................... อีเมลแอดเดรส 
.............................................. 
6.โทรศัพทมือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพทบาน (ถามี) 
.......................................... 
7. อาชีพปจจุบัน .................................................... 
    ตําแหนงงาน (ตรงกับท่ีระบุในหนังสือรับรองการงาน)  
...................................................................... 
8. ชื่อสถานที่ทํางาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการคาขาย 
โปรดระบุอยางชัดเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูที่ทํางาน 
........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทท่ีทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล 
.......................... 
9. รายไดตอเดือน ........................................................... บาท 
10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 

  ⃣   หยา   ⃣   มาย  ⃣   อยูกินฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกันอยู 



 

 

11. ช่ือ-สกุลคูสมรส (ถามี) .............................................  วนั/เดือน/ป เกิด................  สถานท่ีเกิด 
..................... 
12. ช่ือ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด................. สถานท่ีเกิด 
...................... 
13. ช่ือ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานที่เกิด 
...................... 
14. ทานมี Passport เลมเกาลาสุด หรือไม (ถาม)ี โปรดระบ ุ
      เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ณ 
ประเทศ ................... 
15. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย (ท่ีทานใชแสดงกับสถานทูตเพ่ือยื่นคํารองขอวีซา)  
............................................................................................................ 
16. ทานเคยไดรบัวีซา Schengen ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา หรอืไม (โปรดระบุรหัสประเทศ
และเลขวีซา ............................) 

ไมเคย 

เคยได  ใชไดต้ังแตวันที ่..............................................  
ถึงวันที่ .................................................. 

17. เคยถกูพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซา Schengen กอนหนาน้ี 
                    ไมเคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ท่ีดําเนินการ หากทราบ)  

……………………………………… 
18.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
     ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 
 



 

 

19. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
            ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกคาใชจายให (บิดา-มารดา/
ญาติ/บริษัท/องคกร) 

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

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

   เงินสด 
 หมายเหตุ: หากจัดสงเอกสารใหบริษัทฯลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซาจาก
ทางสถานทูต         กรณีวีซาของทานไมไดรบัการอนุมติัทันตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เม่ือทานไดจองทําการจองโปรแกรมทัวร และชําระเงินมดัจําคาทัวรเรียบรอยแลว 
 - กรุณาจัดสงสําเนาหนาพาสปอรต และ แบบฟอรมใบกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซา 

(เอกสารแนบทายโปรแกรมทัวร)    พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา 
อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไมรบัผิดชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยขอมูลท่ีทานกรอกตองตรงกบั
เอกสารทีจ่ะใชยื่นสถานทูต เน่ืองจากขอมูลท้ังหมด บรษัิทฯจําเปนตองดําเนินการนําสง
สถานทูตผานระบบออนไลน หากนําสงขอมูลท่ีไมสอดคลองกับความเปนจริง อาจสงผลตอ
ผลการพิจารณาวีซา 

  - หากหนวยงานยังไมสามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจรงิได กรุณากรอกขอมูล
การทํางานของทานใหชัดเจน (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) ไดแก ช่ือบรษิทั, ตําแหนงงาน, 
ลักษณะงาน, เงินเดือนท่ีไดรับ และวันเดือนปที่เร่ิมงาน 

 
 เม่ือทานไดรับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื่นวีซา จากเจาหนาที่ของบริษัทฯ 



 

 

  - กรุณาจัดสงหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยื่นวีซาใหกับ
บริษัทฯ อยางชาไมเกิน 2 สัปดาห กอนถึงวนันัดหมายยื่นวีซา 

          - ทานจําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเลมเกา เพ่ือใหสถานทูตดูประวัติการเดินในชวงที่
ผานมา 
 
 หมายเหตุ: การอนุมัติวซีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมสีวนเกี่ยวของใดๆทั้งส้ิน 
ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางที่คอยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
 
 

 
 
 
 
 

 


