
 

 

รหสัทวัร  ITV2000657 
ทัวรฝรั่งเศส ปารสี ไปป�ะละ PARIS FRANCE  5 วนั 3 คืน (WY) 
  เยือนปารีสศูนยกลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแฟชั่นที่ล้ําสมัยแหงหนึ่งของโลก 
  เดินทางโดยสายการบินระดับโลก Oman Air เครื่องใหมลาสดุ B787-8 Dream Liner  
  ถายรปูแลนดมารค หอไอเฟล ประตูชัยนโปเลียน ถนนชอ็งเอลิเซ จตัุรัสคองคอรด 
  ชมความงดงามพระราชวงัแวรซายส พระราชวังอันสวยงามทัง้จติรกรรมฝาผนงั รูปปم�น รูปแกะสลัก

และเครือ่งเรอืน 
  ลองเรือแมนํา้แชน  
  ชอปปم�งกระจายยานถนน หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต และ ลาวัลยเลย วิลเลจ เอาทเล็ท 
  อิสระฟรีเดยทองเที่ยวตามอธัยาศัย 1 วนั 

   
 

วันเดินทาง รายละเอยีดไฟทบิน ราคาผูใหญ 
ราคาเดก็ 0-2 ป  
(ไมเสรมิเตยีง) 

พักเดี่ยวเพิม่ ที่นั่ง 

10 – 14 เม.ย.63 

WY818 10APR BKK-MCT  09.10-
12.05 
WY131 10APR MCT-CDG  14.10-
19.40 
 
WY132 13APR CDG-MCT 21.35-
06.40 
WY815 14APR MCT-CDG 09.00-
18.00  

37,888 
ไมมีราคาเด็ก  
(เดก็ไมเกนิ 2 ขวบ/
Infant 15,000 บาท) 

10,500 25 



 

 

02 – 06 พ.ค.63 

WY818 02MAY BKK-MCT  09.10-
12.05 
WY131 02MAY MCT-CDG  14.10-
19.40 
 
WY132 05MAY CDG-MCT 21.35-
06.40 
WY815 06MAY MCT-CDG 09.00-
18.00  

34,888 10,500 25 

30 พ.ค. – 03 มิ.ย.63 

WY818 30MAY BKK-MCT  09.10-
12.05 
WY131 30MAY MCT-CDG  14.10-
19.40 
 
WY132 02JUN CDG-MCT 21.35-
06.40 
WY815 03JUN MCT-CDG 09.00-
18.00  

34,888 10,500 25 

** ราคาทัวรยังไมรวมคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการ ทานละ 5,000 บาท ** 
 
 

  
 
■ FLIGHT: 
DEPARTURE: WY818 BKK-MCT 09.10-12.05// WY131 MCT-CDG 14.10-19.40 
RETURN:        WY132 CDG-MCT 21.35-06.40 //WY815 MCT-BKK 09.05-17.45  

 
05.30 น. พรอมกันทีท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขา

ออกระหวางประเทศ เคานเตอร T สายการบินโอมานแอร 
(WY) เจาหนาที่ใหการตอนรบัและอํานวยความสะดวกดาน
เอกสารตดิแทก็กระเป�าสมัภาระ 

09.10 น. เดินทางสูสนามบินนานาชาติมสักตั เที่ยวบนิที่ WY818 
12.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมัสกัต แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
14.10 น.  เดินทางสูปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินโอมานแอร  เที่ยวบินที่ WY131 

วันทีห่นึง่     กรุงเทพฯ ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติมสักัต - สนามบิน
นานาชาตปิารสี -ชารล เดอ โกลด - ปารีส 



 

 

19.40 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล เดอ โกลด ประเทศฝรั่งเศส (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5ชั่วโมง กรุณาปรบันาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) นาํทานเดินทางสู มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส เมอืงทีม่ี
มนตเสนหอันเหลือลนตดิอันดับ1ใน10 ของโลกที่นกัทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด 
สมควรแกเวลานําทานเขาสูทีพ่กั   

           �� พัก: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรือระดบัใกลเคียง

กัน 

       (ชือ่โรงแรมที่ทานพกั ทางบริษัทจะทาํการแจงพรอมใบนดัหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง) 
 

 
เชา    รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที ้1) 

 นําทานเดินทางสูมหานครปารีส (Paris) เมอืง
หลวงของประเทศฝรัง่เศส เมืองทีม่มีนตเสนหอัน
เหลือลน ตดิอันดบั 1 ใน 10 ของโลกที่
นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุง
ปารีสเปนหนึง่ในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหนึง่ของโลก ที่ทรงดวย
อิทธิพลของ  การเมือง การศกึษา บันเทงิ สื่อ 
แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีส
เปนหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึง่ของโลก จากนั้น นําทานถายภาพที ่จัตุรสัคองคอรด 
(Place de la Concorde) ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอังตวัเนต ถกูตดัสิน
ประหารชวีติโดยกิโยตินในสมัยปฏิวตัิฝรั่งเศส แลวผานเขาสู นาํถายรูปเปนที่ระลึกกับ หอ

วันทีส่อง        ปารสี – หอไอเฟล – ประตชูัยฝรัง่เศส – ถนนช็องเอลิเซ – จัตรุัสคองคอรด – 
ลองเรือบาโตมชุ – ชอปปم�งที ่แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต       อาหารเชา ,เที่ยง            



 

 

ไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลกัษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีส ดวยความสงูถงึ 
1,051 ฟตุ ซึง่สรางขึ้นในปค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร(มื้อที2่)เมนูอาหารทองถิ่น 
บาย           นําทานเดินทางสู ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ 

(Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจตัุรัส
คองคอรดตรงสูประตูชัย  นโปเลียน นาํชมและ
ถายรปูคูกับ ประตชูัยนโปเลียน (Arc de 
Triomphe)  สญัลักษณแหงชัยชนะของจกัรพรรดิน
โปเลียนในศกึเอาสเตอรลิทซในป ค.ศ. 1805 โดยเริม่
สรางขึ้นในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.
1836 จนสมควรแกเวลา ไดเวลาชอปปم�ง นําทานไปช
อปปم�งที่ ถนนช็องเอลิเซ ถนนสายแฟชั่นทีม่ีชือ่เสียง
ของปารีส เปนยานการคาที่ประกอบไปดวยโรงละคร 
คาเฟ� และรานคาหรูหรา แบรนดเนม มากมาย สอง
ขางทางมีตนเชสตนดั ที่ไดรบัการตกแตงอยาง
สวยงามและปลกูเรียงรายเปนระเบียบ ถนนสายนี้
ไดรับการขนามนามวาเปนถนนที่สวยที่สุดในโลก 
อิสระใหทานไดชอปปم�งตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัด
หมาย  จากนั้น นําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux  
Mouches Cruise) ไปตามแมนํา้แซนที่ไหลผานใจกลางกรงุปารีส ชมความสวยงามของ
สถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมนํา้ เปนอกีหนึ่ง
ประสบการณที่นาประทับใจ จากนั้น นําทานชอปปم�งตอที่ หางสรรพสินคาชือ่ดงัไดอิสระ
เลือกซื้อสินคาแฟชั่นราคาถกูในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เชน 
เครื่องสําอาง น้ําหอม นาฬกิาหรือกระเป�า จากนั้นพาทานสมัผัสกับบรรยากาศที่เตม็ไป
ดวยนกัชอปปم�งจากทัว่ทกุมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรงุปารีสทีแ่กลเลอรี่ 
ลาฟาแยตต (Galeries Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน 
Bucherer รานดงัของสวิส ทีม่ีสาขาเปดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิ
เชน ช็อคโกแลต,เครื่องหนงั, มดีพับ, นาฬิกายีห่อดงั อาทิเชน Rolex, Omega, Tag 
Heuer เปนตน (อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง)  



 

 

                 �� พกั: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรือระดับ

ใกลเคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ทานพกั ทางบริษัทจะทาํการแจงพรอมใบนดัหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง) 

 
เชา    รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที3่) 
     อิสระใหทานทองเที่ยวตามอธัยาศัยเต็มวัน 
    โดยทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวก

โดยระบบขนสงสาธารณะทีม่คีรอบคลมุทัว่ทัง้
กรงุปารีส อาทิ รถไฟเมโทร, รถไฟ RER, รถ
แท็กซี่ รถโดยสารประจําทาง ซึ่งจะแบงโซนการ
เดินทางเปน 5 โซน ลกัษณะเปนวงกลมคลาย
โดนัท โดยเริม่นบัโซน1 จากจุดศูนยกลาง ขยาย
ทีละวงออกไปรอบนอก สวนใหญนกัทองเที่ยว
ทั่วไปจะเนนจํา  โซนหลกัๆในกรงุปารีส ซึ่งจะ
อยูในเขตโซน1-2 โดยมีเพียงพระราชวงัแวรซายสที่จะอยูทางโซน 4 เทานั้น, สําหรบั
สนามบินนานาชาติปารีส ชารล เดอโกล และดิสนียแลนด จดัอยูระแวกโซน5 จึงทําใหบัตร
โดยสารในกรงุปารีสมมีากมายหลายประเภท และเชื่อมระบบขนสงอยาง Metro, RER, 
Tram รวมทั้งรถโดยสารประจาํทางที่เชื่อมเสนทางเดินรถเขาหากันไดอยางลงตวั หรือทาน
สามารถลองซื้อตัว๋โดยสารแบบ ตัว๋วัน (Mobilis) ซึ่งเปนตัว๋เหมาจายที่สามารถขึ้นรถ
ประเภทใดก็ไดไมจาํกดั ภายใน1วัน(One Day Pass) ซึง่จะมีใหเลือกเปนโซนตามสถานที่
ที่ตองการไป อาท ิโซน 1-2 อยูที่ประมาณ 7 ยูโร หรอื โซน 1-5 อยูทีป่ระมาณ 16.60 ยู
โร เปนตน (คาทวัรไมรวมคาบตัรโดยสาร) 

วันทีส่าม        อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศยัเต็มวัน         อาหารเชา 



 

 

      โดยทานอาจเดินทางสู ดิสนียแลนดปารีส 
(Disneyland Paris) หรือ (Euro 
Disneyland) เปนอกีหนึง่สถานที่ซึง่ไมควร
พลาด โดยดิสนียแลนดตั้งอยูนอกกรุงปารีส 
ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งสามารถ
เดินทางโดยรถไฟจากตวัเมืองปารีส จนถึงมาร
เน ลา วัลล ี(Marne La Vallee) โดยดิสนีย
แลนดปารีส เปดใหบริการครัง้แรกในป 1992 มีเนื้อทีโ่ดยประมาณ 350 ไร ซึง่ทานจะได
พบกบัตวัละครดิสนียทีช่ื่นชอบ อาทิเชน มกิกี้เมาส(Mickey Mouse), โดนัลดดัก๊ 
(Donald Duck), กูฟฟم� (Goofy) และตวัละครอื่นๆอกีมากมาย โดยดิสนียแลนดปารีส 
แบงพืน้ทีภ่ายในเปน 2 สวน ไดแก Disneyland Park และ Walt Disney Studios 
Park โดยภายในดิสนียแลนดปารีส มีเครื่องเลน รานอาหาร รวมถงึรานขายของที่ระลึก
มากมาย (คาทัวรไมรวมคาบตัร Disneyland โดยทานสามารถซื้อตั๋วออนไลนไดที่
หนาเวบ็ไซตของ Disneyland Paris) คาธรรมเนียมแรกเขาโดยประมาณ 50 - 70 ยู
โร/สวน/คน 

      หรือเขาชมพพิิธภณัฑลูฟวร (Louvre Museum) พพิิธภัณฑทางศิลปะที่มชีื่อเสียง 
เกาแกที่สดุแหงหนึง่ของโลก ปจจุบัน
เปนสถานที่จดัแสดงและเก็บรกัษา
ผลงานทางศิลปะทีท่รงคุณคาระดับ
โลกเปนจํานวนมากกวา 35,000 ชิ้น 
ทานสามารถเดินชมงานศิลปะชือ่กอง
โลก อยางภาพวาดโมนาลิซา(Mona 
lisa),The Virgin and Child with 
St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโดงดังของเลโอนารโด ดาวินชี, รูปปم�น 
The Victory of Samothrace หรือ รปูปم�นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั้งมีรปูปم�นส
ฟงซ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรอืรองรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณ
ลานดานหนาทางเขาพิพิธภัณฑลูฟรจะสรางเปนรูปทรงพีระมิดที่สรางขึ้นจากกระจกเปนอกี
จุดยอดนิยมที่นกัทองเที่ยวตองไปถายรูปเปนที่ระลกึ และเปนฉากทีม่ีอยูในในภาพยนตร
เรื่อง The Da Vinci Code ซึง่นอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะถาวรแลว ยงัมี  



 

 

นิทรรศการชัว่คราวตางๆ การแสดงภาพยนตร และคอนเสิรต ทําใหพิพิธภัณฑลูฟวรเปน
สถานทีม่ีนกัทองเที่ยวมาเยือนปละเกอืบ10ลานคนเดนิเที่ยวชมยานมงมารต 
(Montmartre) ซึง่เปนยานศิลปนมากวา 200ป สัมผัสกับมนตเสนหและกลิ่นอายของ
วันวานทีศ่ิลปะในฝรัง่เศสรุงเรืองถึงขดีสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากดานหนาบันไดของ
วิหารสเกรเกอร  (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่เปนสัญญาลักษณอันโดด
เดนของปารีส แลวเชิญสํารวจรานกาแฟ หรอืชมเหลาศิลปนที่วาดรูปอยูใกลๆ 

    (อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 
     �� พกั: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรือระดบัใกลเคียง

กัน 
      (ชื่อโรงแรมทีท่านพกั ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง) 

 
เชา    รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที4่) 
    นําทานเดินทางสู เมืองแวร

ซายส นาํทานเขาชมความ
งดงามของพระราชวังแวร
ซายส (Versailles Palace) 
อันยิ่งใหญ (มีไกดทองถิ่น
บรรยายในพระราชวงั) ที่สราง
ขึ้นตามพระราชประสงคของ
พระเจาหลุยสที ่14 ภายใน
ตกแตงอยางวิจติรอลงัการ ทั้ง
จิตรกรรมฝาผนงั รปูปم�น รปู
แกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เปน
การใชเงินอยางมหาศาล นาํ
ทานชมหองตางๆของ
พระราชวัง อาทิเชน โบสถหลวง

วันทีส่ี่          ปารสี – พระราชวังแวรชายส – ชอปปم�งลาวลัเลย วิลเลจ เอาทเลท – ทาอากาศ
ยานนานาชาติ ปารีส ชารล เดอ โกลด      อาหารเชา ,เที่ยง                                



 

 

ประจําพระราชวงั, ทองพระโรงทีต่กแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอควิรี,่ 
หองกระจก(Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ73เมตร ซ่ึงเปนหองทีพ่ระยาโกษาธบิด ี
(ปาน) ราชทตูไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที1่4แหง
ฝรั่งเศส อกีทัง้ยังเปนหองที่ใชสาํหรบัจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมาร ีองัตวัเนตต 
มเหสีของพระเจาหลุยสที1่6, ชมหองบรรทมพระราชินีทีต่กแตงอยางงดงาม, ภาพเขียน
ปราบดาภิเษกของจักรพรรดิ นโปเลียนที่ย่ิงใหญ  จากนั้น นาํทานเลือกซื้อสินคาแฟชั่น
ราคาถกูในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เชน เครือ่งสาํอาง นํา้หอม 
นาฬิกาหรอืกระเป�า เครื่องหนงั 

 
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5)
เมนูอาหารจนี 
บาย          นําทานเดินทางสู ลาวลัเลย วลิเลจ เอาทเลท ชอป

ปم�ง ตัง้อยูทศิตะวันออกของเมืองปารีส อิสระใหทาน
เพลิดเพลินและสนกุกับการชอปปم�งสินคาแบรนดดังทั่วโลก
มากกวา 80 ยี่หอ ดวยราคาทีถ่กูกวาชอปทั่วไป โดยสินคา
ที่นี่ลดราคาตั้งแต 33% - 60% หรือมากกวานั้น ตามฤดูกาลปกตหิรือเปนสินคาที่อาจจะ
หลุดเทรนดไปแลวในชวงฤดทูี่ผานไป 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 (อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพือ่ความสะดวกในการชอปปم�ง) 

                     สมควรแกเวลานาํทานเดินทางสูสนามบินปารสี ชารล เดอ โกลล 
18.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานปารสี ชารล เดอ โกลล ใหทานมีเวลาในการทาํคืนภาษ ี(Tax 

Refund) และเลือกซือ้สินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
21.35 น. เหินฟ�าสูสนามบินนานาชาตมิัสกัตโดยสายการบินโอมานแอร เที่ยวบินที่ WY132   

 
06.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.00 น. เหินฟ�าสูทาอากาศยานสวุรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสายการบินโอมานแอร  เทีย่วบิน

ที่ WY815   

วันทีห่า       ทาอากาศยานนานาชาติมัสกตั – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ            



 

 

18.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 
************************************ 
 
หมายเหต ุ: รายการทวัรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง,สายการบนิ, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวนัหยดุ เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถงึผลประโยชนของทานเปนหลกั เพื่อใหทาน
ทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
กรณุาอยาเก็บสิ่งของมคีาไวในกระเป�าเดนิทาง หรอื กระเป�าแฮนแบก เพราะหากสูญหายหรือ
ถูกโจรกรรม ทางบรษิัทฯไมสามารถรบัผิดชอบคาเสียหายใดๆทุกกรณ ี

เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งนีจ้ะตองมีจํานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถงึจํานวนดังกลาว 
 - จะสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มโีปรแกรมใกลเคียงกัน 
 - หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบรษิัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนา
กอนการเดินทาง 15 วนั 
 - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีทีผู่เดินทางไมถงึ20ทานและทานยัง

ประสงคเดินทางตอ)   โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
2. ในกรณีทีลู่กคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ กอน

ทุกครั้ง มิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น  
3. การจองทัวรและชําระคาบริการ  
 - กรุณาชาํระมดัจาํและคาวีซา ทานละ 25,000 บาท  (มัดจํา 20,000 + คาวซีา 5,000) 
 กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาพรอมเอกสารชําระมดัจาํคาทัวร 
 - คาทวัรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
 
**สําคัญ** สาํเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลับและจํานวนหนาหนงัสอืเดินทางตองเหลือวางสําหรับตดิวีซาไมตํ่ากวา 3หนา) 
**กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณพีาสปอรตหมดอายุ ** 
กรุณาสงพรอมพรอมหลกัฐานการโอนเงินมดัจํา 

4. การยกเลกิและคืนคาทวัร  
 เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทวัรชาํระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทกุกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรงุเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมคืนคาทวัรไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น  รวมถงึ เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงด



 

 

การใชบรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรอง
คาบริการและเงินมดัจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น  
5. อัตราคาบรกิารนีร้วม  
1. คาตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทกุแหงตามรายการทวัรขางตน 
    (ตั๋วกรุปไมสามารถUpgradeที่นัง่เปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลบัพรอมตั๋ว
กรุปเทานั้นไมสามารถเลื่อนวันได)  
2. คาที่พกัหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือ ระดับใกลเคียงกัน  
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทกุชนดิ ตามที่ระบุไวในรายการทวัรขางตน  
4. เจาหนาทีบ่ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คานํ้าหนักกระเป�า สายการโอมานแอร สัมภาระ2ใบ/ทาน โหลดใตทองเครื่อง 30 กิโลกรัม 

ถือขึ้นเครื่องได 7กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครือ่งบนิตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มี
การเรียกเก็บ และกรณีนํ้าสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ 

6. การประกนัการเดินทาง บริษทัฯไดจดัทาํแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัยแบบ Worldwide  โดยจะมีความคุมครองเบื้องตน 
ดังนี ้ 
- การสูญเสียชวีติ/อวัยวะจากอุบตัิเหตุ  
  ผูเอาประกันภัยทีม่ีอายมุากกวา 16 ป หรอืนอยกวา 75 ป วงเงินคุมครอง 1,000,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยที่อายุนอยกวา 16 ป หรือมากกวา 75 ป วงเงนิคุมครอง 500,000 บาท 
  คารกัษาพยาบาลในตางประเทศ ไมเกินวงเงนิ 1,500,000 บาท 
  คารกัษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทย ไมเกินวงเงิน 50,000 บาท  
  ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย โดยทัง้นีก้ารทําประกันนี้
จากบริษัท  มากกวาขอบงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธรุกิจนําเที่ยว ทีบ่ังคับใหบรษิัทนาํเที่ยว ทําประกัน
เฉพาะอบุัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตทั้งนี้ ทานสามารถศกึษาเงือนไขความคุมครองและ
ขอยกเวนแผนเตมิจากเว็บไซด Allianz ไดกรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพิม่เติมสามารถแจง
ความประสงคมาที่บริษัทฯ  
7.คาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามันตามรายการทัวร 
8.คารถปรบัอากาศนาํเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขบัรถ(กฎหมายไมอนญุาตใหคนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน) 
 
6. อัตราคาบรกิารนีไ้มรวม  
1. คาทาํหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 



 

 

2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คาโทรศพัท 
เปนตน 
3. คาภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดนิทาง (ถามกีารเรียกเกบ็) 
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครือ่งบิน และไดทํา
การขายโปรแกรมไปแลว 
5. คาพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม 
6. คาวีซา + คาบริการ ทานละ 5,000 บาท 
7. คาทปิไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรบัหวัหนาทวัรแลวแตความประทบัใจ
และนํ้าใจจากทาน 
8.นํ้าดื่มบนรถ มบีริการจําหนายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 
 
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทตู(วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทวัรมาแลว ทาง
บรษิัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจรงิ เชนคาวซีาและคาบริการยืน่วีซา/คามัดจําตัว๋
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วแลว )/คามดัจําแลนด (กรณีใกลวนัเดินทาง) 
 
7. หมายเหต ุ: กรณุาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถกูตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษทั ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา
ทัวรทั้งหมดกับทางบรษิทัฯ แลว ทางบรษิทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 
ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรอืปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไมถึง 
20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิม่ หากสายการบินมกีารปรับขึน้กอนวัน
เดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอนัเนื่องจากสาเหตุ
ตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณคีวามลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การ

ประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบริษัทฯ  

5. บริษทัฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตัิเหตุจากความประมาทของนกัทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานได
ยอมรบัเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด  



 

 

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดสํารอง
โรงแรมที่พกัในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรือ่งหองพกั เปนสิทธขิองโรงแรมในการจดัหองใหกับกรุปที่เขาพกั  โดยมหีองพกั
สําหรับผูสูบบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูที่พกั ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบรกิารของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 
20วันกอนการเดินทาง มฉิะนั้น บริษทัฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

10. มคัคุเทศก พนักงานและตวัแทนของผูจดั ไมมีสทิธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอาํนาจของผูจัดกาํกับเทานั้น 

11. ผูจดัจะไมรบัผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณทีี่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมอืง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรอื การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอื่น ๆ   

12.การประกนัภัย ทีบ่ริษัทฯไดทาํไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบตัเิหตุจาก
การเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ. การทองเทีย่ว เทานัน้ ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขได
ป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรบัขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทวัร (ทานสามารถซื้อประกันสขุภาพในระหวางการ
เดินทางไดจากบริษทัประกันทั่วไปและควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 

13.มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอาํนาจของผูจัดกาํกับเทานั้น  

14.ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณทีี่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมอืง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรอื การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอื่น ๆ  

 

 

 

 



 

 

 

 

เอกสารประกอบการยื่นคํารองขอวีซาเชงเกน (France) 

ระยะเวลาดําเนนิการพิจารณาวีซา 10-15 วันทําการ 

** หากผูเดินทาง เคยสแกนลายนิ้วมือภายใน 3 ป กรณุาติดตอเจาหนาทีแ่ผนกวีซาของทัวร **
โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด
เงื่อนไข 
รวมถงึเอกสารที่ใชสําหรบัยื่นคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 
1. พาสปอรต โดยมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอาย ุโดยนับจากวนัที่เดินทางกลับมาถงึ

ประเทศไทย และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนา เพือ่ใหทางสถานทูตตดิหนาวีซา (หากมี
อายุไมเพียงพอ กรุณาดาํเนินการทาํพาสปอรตเลมใหม กอนจัดสงใหกับเจาหนาที) หากผูสมคัร
เคยไดรับวีซาเชงเกน กรุณาจัดสงหลกัฐานใหกับทางบริษัททัวร      เพื่อนาํไปแสดงตอสถานทตู 
 

2. รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รปูถาย
มีอายุไมเกิน 3เดือน หามตกแตงรูป,หามสวมแวนตา,หามใสเครื่องประดบั,หามใสคอนแทคเลนส 
และตองเปนรูปทีถ่ายจากรานถายรูปเทานั้น 

** หามขดีเขียน แม็ก หรอืใชคลิปลวดหนบีกระดาษ ซ่ึงอาจสงผลใหรูปถายชาํรดุ และไม
สามารถใชงานได ** 

   (ใบหนาใหญ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
3. เอกสารสวนตัว 

 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สาํเนาบตัรขาราชการ (ภาษาไทย) 



 

 

 
หากมีเอกสารอื่นๆ เพิม่เตมิ (ถามี) ทานจําเปนตองยื่นเอกสารใหสถานทตูตรวจสอบ พรอมแปล

เปนภาษาอังกฤษ ดงันี ้
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณคีูสมรสเสียชวีติ) 
 - สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถาเคยมกีารเปล่ียน) 
 
กรณีเด็กอายตุํ่ากวา20ป (บดิาและมารดาเดนิทางไปดวย) จาํเปนตองยื่นเอกสารเพิม่ พรอมแปล

เปนภาษาอังกฤษ ดงันี ้
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบตัร 
 
กรณีเด็กอายตุํ่ากวา20ป (บดิา/มารดา ไมไดเดินทาง) จาํเปนตองยื่นเอกสารเพิม่ พรอมแปลเปน

ภาษาอังกฤษ ดังนี ้
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบตัร 
 - หนงัสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบดิา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บดิา-มารดาเทานั้น หากเดก็เดินทางไปกับบดิาเพียงผูเดียว 

จะตองมีหนงัสือรบัรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรอืหากเดก็เดินทางกับมารดาเพยีงผูเดียว 
จะตองมีหนงัสือรบัรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบดิา หากเดก็ไมไดเดินทางกับบิดา-มารดา 
จะตองมีหนงัสือรบัรอง ยินยอมใหบตุรเดินทางกบับคุคลที่สาม พรอมกับยินยอมสนับสนุนคาใชจาย
การเดินทางใหกบัเดก็ โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานกังานเขต/อําเภอตามหลกัฐานที่อยูตาม
ทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบตัรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมี
นายอําเภอหรอืผูอาํนวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถกูตองตาม
กฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวีซา บดิา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตวั
พรอมกบับตุร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาทีท่ี่รบัยื่นวีซา กรณบีดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนา
ใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอาํนาจปกครองบตุรแตเพียงผูเดียว 

4. หลกัฐานการงาน/หนังสือรบัรองการทํางาน ที่ทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนยื่นคํา
รองขอวีซา) 
 



 

 

4.1 กรณีเปนพนกังานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชหนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทัที่ทาน
ทํางานปจจุบัน   โดยระบตุําแหนงงาน, เงินเดอืนที่ไดรับ, วัน เดือน ป ที่เริ่มทํางาน, และชวงเวลาที่
ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไมตองระบุชือ่ประเทศ ใหใช European แทน) และกลับมา
ปฏิบตัิงานตามปกตหิลังครบกาํหนดวันลา พรอมประทบัตราบริษัท และลงนามผูมีอํานาจอยาง
ชัดเจน (เอกสารออกจากหนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 
4.2 กรณทีี่เปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนงัสือรบัรองการจด
ทะเบียนบรษิัทฯ (DBD), (คัดสาํเนาไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 
 
4.3 กรณทีี่เปนนักเรียน/นกัศกึษา ใชหนงัสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเทานั้น 
สถานทตูไมรับพิจารณาบตัรนกัเรียน, ใบประกาศนียบตัร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมี
อายุ 30 วัน กอนยื่นคํารองขอวีซา) 
4.4 กรณทีี่เกษียณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 
 
4.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณคีูสมรสเสียชีวติ), หลักฐานการเงิน
ของตนเองหรือสามี   ในกรณีที่ไมไดเดินทางรวมกันกับสามี จาํเปนตองมีจดหมายรับรองคาใชจาย
จากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปเกิด ของสามีและบตุร ทีม่คีวามสัมพนัธ
รวมกัน (จดหมายชี้แจงเปนภาษาอังกฤษเทานัน้) 
 
4.6 กรณกิีจการที่ไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจ
ขายสินคาออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการทํางาน 
แหลงทีม่าของรายได พรอมแนบหลักฐานหรอืเอกสารประกอบ อาทิ รปูถายราน, สัญญาเชา, 
โฉนดทีด่ิน ฯลฯ เปนตน (จดหมายชี้แจงเปนภาษาองักฤษเทานั้น) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 
5.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัย หรือสําเนาสมดุบัญชีเงนิฝาก
ประจํา (บัญชีสวนตัว) รายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบญัชีทีม่ีประวัตกิารเดิน
บัญชีที่สมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํา่เสมอ) และมียอดเงนิคงเหลืออยูในบัญชีนัน้ๆไมตํา่กวา 6 



 

 

หลัก เพือ่แสดงใหเหน็วามีฐานะทางการเงินเพยีงพอ ครอบคลมุกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอน
เมื่อทานเดินทางกลับสูภูมิลาํเนา และขอหนงัสือรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร (Bank 
Certificate) ซึง่ตองเปนบัญชีเดียวกัน Statement ขางตน เปนภาษาองักฤษ ระบุสกุลเงนิ 
Euro เทานั้น 

 
 
5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง จําเปนตองเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสมัพันธ
ระหวางตนกบัผูเดินทาง (Sponsor Letter) และขอหนงัสือรับรอง/สนับสนุนคาใชจายจากทาง
ธนาคารเทานั้น โดยใหบุคคลที่เปนผูสนับสนุน (Sponsor) ดาํเนินการตามเอกสารขางตน พรอม
กับขอจดหมายรบัรองฐานะการเงินจากธนาคาร                         Bank  Sponsor/Bank 
Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น โดยระบุชื่อผูสนับสนุนที่เปนเจาของบัญช ี
(Sponsor) และระบุชือ่ผูเดินทาง/ผูที่ไดรบัการสนับสนุน เอกสารตองเปนฉบับภาษาอังกฤษ และ
สะกดชื่อ - สกุล ใหตรงกับพาสปอรตที่ใชเดินทางเทานั้น   (กรุณายื่นขอจากธนาคารลวงหนา บาง
แหงอาจใชเวลาดําเนินการนานถึง 3 วัน) 

 
หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูรณ (Book Bank) หรือมปีระวตัิการเดินบัญชี

ไมครอบคลมุตามเงื่อนไขทีก่ําหนด ทานจาํเปนตองขอรายการเดินบญัชียอนหลัง ที่ออกจาก
ธนาคารเทานั้น (Bank Statement) 

 
กรณุาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรพัยใหแสดงเปนยอดลาสดุ ครอบคลุมภายใน 3-5 วนั กอน
วันนัดหมายยื่นวซีา 

 
6. แบบฟอรมกรอกขอมูลสาํหรับยื่นวีซาเชงเกน 
 
 เพื่อประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรบัยื่นวีซาทายโปรแกรมทวัรใหตรงกับ
ขอมูลความเปนจรงิ เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทตูพิจารณา เพือ่อนมุตัิคาํรอง
ขอวีซา และทางบรษิัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมคัรได หากสถานทตูตรวจ
พบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถกูตองกับความเปนจรงิ ทานอาจถกูปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผล
ใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 



 

 

 
 เมื่อทานชําระเงนิมดัจําคาทวัรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทวัร พรอม
จัดสงใหกบับริษทัฯทันที !! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไมรบัผดิชอบทกุกรณี 

 
 การบิดเบอืนขอเท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถงึแมวาทานจะถูกปฏิเสธวซีา สถานทตูไมคืนคาธรรมเนียมที่ทานไดชาํระไปแลว
ทุกกรณ ี
  
 หากถกูปฏิเสธวีซา และมคีวามประสงคที่จะยืน่คํารองขอวีซาใหม ผูสมคัรตองชาํระคาธรรมเนียม
ใหมทกุครัง้ 
 
 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุมเรียกสัมภาษณผูสมคัรบางทาน ทางบริษทัฯ ขอความรวมมือใน
การเชญิทานไปสัมภาษณตามที่สถานทูตนดัหมาย (โปรดแตงกายสภุาพ) ทั้งนี้บริษทัฯ จะสงเจาหนาที่
เพื่อไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดทัง้ชวยประสานงานกับทางการสถานทตู และหากสถานทตูมี
ความประสงคขอเอกสารเพิม่เตมิจากทางบริษัท ใครขอความรวมมอืใหทานจัดสงเอกสารดงักลาว
ใหกับทางบริษทั เพื่อนาํสงสถานทูตเชนกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิน์ําเรียนสถานทูตเพือ่
พิจารณาตอวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบนัทกึไวเปนสถติิในนามของ
บริษทัฯ 

 
เอกสารทุกฉบบัที่ใชประกอบการยื่นคาํรองขอวีซา ตองแปลเปนภาษาองักฤษเทานั้น !! 
พรอมแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจําเปนตองเซ็นรบัรองสําเนาถูกตอง) 
เพื่อความสะดวกในการยื่นวซีา กรณุาจัดเตรียมเอกสารใหสมบรูณ และทางบริษทัไมมนีโยบาย
รับแปลเอกสาร 
แบบฟอรมสาํหรบักรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกน (France) 



 

 

 
โปรดกรอกรายละเอียดขอมูลใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) 
กรณีผูสมคัรเคยไดรบัวีซาหรอืพํานกัอยูใน สปป.ลาว โปรดแจงเจาหนาที่แผนกวีซาของบริษทัฯ กอน
ยื่นคํารองวีซาฝรัง่เศส 
 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชื่อ - สกุลเดมิ (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ที่อยูตามสําเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

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

5. ที่อยูพํานกัปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน (ภาษาองักฤษ) 

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

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

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

6.โทรศพัทมือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศพัทบาน (ถามี) 

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

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

    ตําแหนงงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื่อสถานที่ทาํงาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการคาขาย โปรดระบุ

อยางชัดเจน) 



 

 

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

ที่อยูที่ทาํงาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทที่ทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล 

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

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

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 

  ⃣   หยา   ⃣   มาย   ⃣   อยูกินฉันสามี-ภรรยา     ⃣   แยกกัน

อยู 

11. ชื่อ-สกุลคูสมรส (ถามี) .............................................  วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานทีเ่กิด 

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

12. ชื่อ-สกุลของบดิา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด................. สถานที่เกิด 

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

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

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

14. ทานม ีPassport เลมเกาลาสุด หรือไม (ถามี) โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ณ ประเทศ 

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

15. ยอดเงินคงเหลือในบญัชอีอมทรัพย (ที่ทานใชแสดงกบัสถานทตูเพื่อยื่นคํารองขอวีซา)  

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

16. ทานเคยไดรับวีซา Schengen ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา หรือไม (โปรดระบรุหัสประเทศและ

เลขวีซา ............................) 

ไมเคย 



 

 

เคยได  ใชไดตัง้แตวันที่ .............................................. ถึงวันที ่

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

17. เคยถกูพมิพลายนิว้มือเพือ่การขอวีซา Schengen กอนหนานี ้

                    ไมเคย  เคย  (กรุณาระบวุัน/เดอืน/ป ทีด่ําเนินการ หากทราบ)  

……………………………………… 

18.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 

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

 

 

19. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชพีระหวางการเดินทางและพํานกัอยูของผูรองขอ 

           ตวัผูขอวีซาเอง    มีผูอืน่ออกคาใชจายให (บดิา-มารดา/ญาติ/

บริษัท/องคกร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบชุื่อ ............................................................. 

   บัตรเครดติ    ความสัมพันธ ............................................................ 

   เงินสด 

 หมายเหตุ: หากจดัสงเอกสารใหบริษทัฯลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซาจากทาง
สถานทตู         กรณวีีซาของทานไมไดรับการอนุมตัิทนัตามกาํหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์
ไมรับผิดชอบทกุกรณ ี
 
 เมื่อทานไดจองทําการจองโปรแกรมทวัร และชําระเงินมัดจาํคาทวัรเรียบรอยแลว 
 - กรุณาจดัสงสาํเนาหนาพาสปอรต และ แบบฟอรมใบกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซา 

(เอกสารแนบทายโปรแกรมทวัร)    พรอมจดัสงใหกับบริษทัฯทันท ี!! หากดําเนินการลาชา อาจ
สงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์   ไมรับผดิชอบทกุกรณี 



 

 

 - กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวน ถูกตอง และชดัเจน โดยขอมูลทีท่านกรอกตองตรงกับ
เอกสารที่จะใชยื่นสถานทูต เนื่องจากขอมูลทัง้หมด บริษัทฯจําเปนตองดําเนินการนําสงสถานทูต
ผานระบบออนไลน หากนาํสงขอมูลที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง อาจสงผลตอผลการพิจารณา
วีซา 

  - หากหนวยงานยังไมสามารถออกหนงัสือรับรองการงานฉบับจรงิได กรุณากรอกขอมูลการ
ทํางานของทานใหชัดเจน (ระบุเปนภาษาองักฤษ) ไดแก ชื่อบริษัท, ตําแหนงงาน, ลกัษณะงาน, 
เงินเดือนที่ไดรับ และวันเดือนปที่เริม่งาน 

 
 เมื่อทานไดรับยืนยันการเดินทาง/ใบนดัหมายสําหรับย่ืนวีซา จากเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจดัสงหนงัสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิสําหรับยื่นวีซาใหกับบริษัทฯ 

อยางชาไมเกิน 2 สัปดาห กอนถงึวันนดัหมายยื่นวีซา 
          - ทานจาํเปนตองนาํสงหนังสอืเดินทางเลมเกา เพือ่ใหสถานทตูดูประวตักิารเดินในชวงที่ผาน
มา 
 
 หมายเหตุ: การอนมุตัิวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตู บริษัทฯไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทัง้สิน้ ทั้งนี้
บริษัทเปนเพียงตัวกลางทีค่อยใหบรกิาร และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น  
 
 

 

 

 

 

 

 


