FWY01 RETURN TO PARIS 5D3N BY WY

FWY01 RETURN TO PARIS 5 วัน 3 คืน
เช็คอิ นแลนด์มาร์คและช้อปปิ้ งแบบจุใจที่ปารีส
ถ่ายภาพกับ หอไอเฟล และ พิพธิ ภัณฑ์ลูฟร์ แลนด์มาร์คสาคัญของกรุงปารีส
ชมความสวยงามและความอลังการของพระราชวังแวร์ซาย จัตรุ สั คองคอร์ด ประตูชยั ฝรังเศส
่
ล่องเรือชมเมืองปารีส ผ่านแม่น้าแซน โดยเรือชื่อดัง บาโต มูช
ช้อปปิ้ งแบบจุใจ Benlux duty free, ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ และ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่
พิเศษ!!! อิสระท่องเทีย่ วตามอัธยาศัยหนึ่งวัน

เดินทางโดยสายการบิน OMAN AIR
น้าหนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ ง 30 kg. / CARRY ON 7 kg
วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กอายุ(INF) 0-2 ปี

พักเดีย่ วเพิม่

ทีน่ งั ่

14 - 18 ต.ค. 2565

39,999

12,000

8,500

20

28 ต.ค. – 1 พ.ย. 65

39,999

12,000

8,500

20

หมายเหตุ

25 - 29 พ.ย. 65

39,999

12,000

8,500

20

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซา่ และค่าบริการ 5,500 บาท <<

◼ FLIGHT
DEPARTURE WY818
WY131
RETURN
WY132
WY815

BKK-MCT 09.10 – 12.05
MCT-CDG
14.10 – 19.45
CDG-MCT
21.35 – 06.40
MCT-BKK 08.50 – 18.00

. ย่ นเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล - เมืองปารีส
วันทีห่ นึ่ง กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมสั กัต แวะเปลี
05.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการ
บิน สายการบิน OMAN AIR โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรทีน่ งั ่
โหลดสัมภาระ
09.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมสั กัต โดยสายการบิน OMAN AIR เทีย่ วบินที่ WY818
12.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมสั กัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลีย่ นเครื่อง
14.10 น. นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล เทีย่ วบินที่ WY131
19.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรังเศส
่ นาท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้า
เมืองและพิธกี ารทางศุลกากร จากนัน้ นาท่านขึน้ รถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่โรงแรม
ทีพ่ กั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
วันทีส่ อง พระราชวังแวร์ซาย- Grain de Cuir ร้านกระเป๋ าแบรนด์เนมชัน้ นา-หอไอเฟล-ประตูชยั ฝรั ่งเศส -ล่องเรือแม่น้าแซน โดยเรือบาโตมูช-ถนนฌ็องเซลิเซ่
 อาหาร เช้า,เทีย่ ง,เย็น
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ ที1่ )
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่สถานทีท่ ่องเที่ยวที่โด่งดังของฝรั ่งเศส พระราชวังแวร์ซาย (Versailles Palace) (ระยะทาง 13 กม. / 30 นาที) หนึ่งในสถานทีท่ ่องเทีย่ วที่มชี ่อื เสียง
มากที่สุดของประเทศฝรั ่งเศส นับเป็ นพระราชวังที่มคี วามยิง่ ใหญ่และงดงามอลังการมาก จนติด 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก อีกทัง้ ยังได้ รบั การขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดก
ทางวัฒนธรรม พระราชวังสร้างในรูปแบบสถาปั ตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายในประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงาน
แกะสลักจากศิลปิ นชัน้ เอก 15,034 ชิน้ ควรามกว้างขวางวัดได้จากขนาดพืน้ ทีข่ องพระราชวัง ทัง้ หมด 800 เฮกการ์ (5,000 ไร่) โดยแบ่งออกเป็ นส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่
The Palace หรือด้านในของพระราชวัง มีห้องมากมายถึง 700 ห้อง ไม่ว่าจะเป็ น ห้องบรรทม, ห้องเสวย, ห้องสาราญ และห้องพานักอื่นๆ แต่ไม่มหี ้องน้ าแม้แต่เพียงห้อง
เดียว , ห้องกระจก หรือ The Hall of Mirrors เป็ นห้องทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในพระราชวัง และมีช่อื เสียงโด่งดังมากทีส่ ุด ถูกก่อสร้างด้วยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจียรไนสุดวิบวับทัง้ หมด

เทีย่ ง

เย็น

17 บาน เมื่อเปิ ดออกมาจะพบเห็นมุมที่สวยที่สุดของสวนแวร์ซาย The Gardens สวนที่ตกแต่งให้มลี วดลายเหมือนเขาวงกต ประดับประดาด้วยต้นไม้ สวนดอกไม้แบบ
เรขาคณิต มีประติมากรรมและหินอ่อนโดยได้รบั แรงบันดาลใจจากเทพนิยายกรีกโรมัน, The Estate of Trianon พระตาหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมารี อองตัวเนต
และสวนดอกไม้ส่วนตัว ท่ามกลางหมู่บา้ นชนบททีเ่ งียบสงบ ซึง่ พระนางทรงโปรดทีจ่ ะมาพักผ่อทีแ่ ห่งนี้และใช้ชวี ติ เรียบง่ายแบบคนธรรมดาทัวไป
่
อิสระช้อปปิ้ งที่ Grain de Cuir ร้านกระเป๋ าแบรนด์เนมชัน้ นา ราคาดี อาธิเช่น Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Prada, Celine, Dior หรือแบรนด์ทค่ี นไทยนิยมใช้นนั ้ ก็คอื
Longchamp นัน้ เอง
 รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที2่ )
จากนัน้ พาทุท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับแลนด์ม์คที่โด่งดังไปทัวโลก
่
เริม่ ต้นที่ หอไอเฟล
(Eiffel Tower) เป็ นหนึ่งในแลนด์มาร์คสาคัญของประเทศฝรั ่งเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็ก
ทัง้ หมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร(เทียบกับตึกประมาณ 75 ชัน้ ) สร้างเป็ นรูปแบบหอคอย
โดยถู ก ตัง้ ตามชื่อ ของสถาปนิ ก ที่ค นออกแบบชื่อ ว่ า “กุ ส ตาฟ ไอเฟล” ซึ่งเป็ น ทัง้ วิศ วกรและ
สถาปนิกชื่อดังของฝรั ่งเศสในยุคนัน้ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟล
สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็ นผลงานในการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวตั ปิ ระเทศฝรั ่งเศส
และเพื่อแสดงถึงความร่ารวย ยิง่ ใหญ่ รวมถึงความสาเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนัน้
ด้วยหนึ่ง ในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลที่ดีท่สี ุดคือลานตรงข้างหน้ าปราสาท Palais de Chaillot ที่อยู่
ใกล้ๆกับสถานีของ Trocadéro ทีเ่ ราจะพาทุกท่านไป เพราะตรงนี้เป็ นมุมถ่ายแล้วจะเห็นหอไอเฟล
แบบไม่มอี ะไรมาบังความสวยงามแน่ นอน ไปต่อกันที่ ประตูชยั ฝรั ่งเศส (Arc de Triomphe) หรือ
เรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟ์ เดอเลตวล เป็ นผลงานสถาปั ตยกรรมทีอ่ อกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง
มีอายุกว่า 200 ปี สร้างขึน้ ปี พ.ศ. 2349 มีความสูง 49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตรและมีความลึก
ถึง 22 เมตรถูกจัดอันดับเป็ นประตูชยั ที่ใหญ่อนั ดับ 2 ของโลกหลังจากที่จกั รพรรดิ นโปเลียนที่ 1
ได้รบั ชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลทิ ซ์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่าสามสิบปี ใช้ศลิ ปะคลาสสิค
ใหม่ท่ดี ดั แปลงมาจากสถาปั ตยกรรมโรมันโบราณโดยการใช้รูปปั ้นแกะสลักจากช่างแกะสลักคน
สาคัญแห่งยุค มีรูปแกะสลักที่เป็ นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมทัง้ สดุดกี ารเสียสละแก่วรี
ชนทหารกล้าที่ทาเพื่อ ประเทศฝรั ่งเศส ต่ อ มาถู ก ตัง้ ให้เ ป็ น อนุ ส รณ์ ข องทหารฝรั ่งเศสในสมัย
สงครามโลกครัง้ ที่ 1 ซึ่งในปั จจุบนั ยังเป็ นสุสานของทหารนิรนามที่ทาเพื่อประเทศฝรั ่งเศสอีกด้วย
พาทุกท่านไป ล่องเรือแม่น้ าแซน โดยเรือบาโตมูช (Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มีการ
บรรยายเกี่ยวกับประวัติเมืองปารีสตลอดทัง้ สายการเดินทางระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้ ว ย
สถาปั ตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พิพธิ ภัณฑ์ลูฟร์ เป็ นต้น จากนัน้
ไปที่ถนนที่มีช่อื เสียงที่โด่งดังที่สุดในฝรั ่งเศส ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็ นหนึ่งใน
ถนนที่มชี ่อื เสียงโด่งดังในฝรั ่งเศส ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดงั ระดับ
โลกทุกแบรนด์ ร้านอาหารทีม่ คี วามหรูหราอลังการ ถือว่าเป็ นย่านธุรกิจทีส่ าคัญของกรุงปารีส ย่าน
การค้าที่มคี ่าเช่าที่แพงที่สุดในโลก และยังถูกจัดอันดับให้แป็ นถนนที่สวยที่สุดในโลก ตึกส่วนใหญ่
บนถนนฌ็องเซลิเซ่เป็ นสถาปั ตยกรรมที่มกี ารผสมผสานศิลปะ Art Deco กับการตกแต่งสไตล์ Art
Nouveau เข้าไว้ดว้ ยกันอย่างลงตัว
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที3่ )
ทีพ่ กั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันทีส่ าม อิสระท่องเทีย่ วตามอัธยาศัย
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ ที4่ )
 อิสระอาหารเทีย่ งและเย็นเพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน

 อาหาร เช้า

ทีพ่ กั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันทีส่ ่ี พิพธิ ภัณฑ์ลฟู ร์-จัตุรสั คองคอร์ด-ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free-ห้าง La Samaritaine-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-เอาท์เล็ท ลาวัลเล่-ท่าอากาศยาน
นานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล
 อาหาร เช้า,เทีย่ ง
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ ที5่ )
จากนัน้ พาท่านไปเยี่ยมชมด้านนอกของ พิพธิ ภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ท่มี ชี ่อื เสียง
โด่งดังที่สุดของเมืองปารีส จากผลงานที่จดั แสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิง่ ใหญ่ของสถานที่ทาให้เป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ท่มี คี วามสาคัญระดับโลก ก่อตัง้ ขึ้นโดยพระเจ้าฟิ ลปิ ที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็ นพระราชวัง
หลวง ในปั จจุบนั พิพธิ ภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็ นสถานที่เก็บรักษาผลงานศิลปพที่ทรงคุณค่าไว้
มากกว่า 400,000 ชิน้ แต่นามาจัดแสดงให้ชมเพียง 40,000 ชิน้ เท่านัน้ ซึ้งแน่นอนว่าผลงานศิลปะเหล่านี้
ถูกเล่าต่อกันมาว่าเป็ นสมบัตจิ ากการทีฝ่ รั ่งเศสนามาจากประเทศที่ตนชนะสงคราม จากนัน้ พาทุกท่านไป
ที่ จัตุรสั คองคอร์ด (Place de la Concorde) เป็ นสถานทีแ่ ห่งความทรงจาทางประวัตศิ าสตร์ในกรุงปารีส
เป็ นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวตั กิ ารปกครองของฝรั ่งเศส จัตุรสั คองคอร์ดถูกสร้างขึน้
ในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 15 โดยสถาปนิกชื่อ Jacques Ange Gabriel และสร้างเสร็จสิน้ ในปี ค.ศ.1755
เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปทรงม้าแต่ถูกทาลายโดยพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 พาทุกท่านไปอิสระช้อปปิ้ งที่
ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็ นห้างชื่อดังใจกลางกรุงปารีส ซึ่งคุณจะได้พบกับสินค้าแบ
รนด์ชนั ้ นาต่างๆจากทัวโลก
่
ในราคาทีไ่ ม่ แพงและบรรยากาศทีห่ รูหราตระการตา ทีด่ เี ด่นต่อนักท่องเทีย่ ว
ไทย เพราะมีพนักงานและข้อความภาษาไทยในห้างนี้ด้วย ห้าง La Samaritaine เป็ นห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ ในกรุ ง ปารีส เริ่ม ต้ น จากร้า นเสื้อ ผ้า เล็ ก ๆ และขยายไปสู่ สิ่ง ที่ก ลายเป็ น ชุ ด ของอาคาร
ห้างสรรพสินค้าที่มแี ผนกต่างๆ ทัง้ หมด 90 แผนก เป็ นสมาชิกสมาคมห้างสรรพสินค้านานาชาติตงั ้ แต่ปี
2528 ถึง 2535 ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็ นห้างหรูท่มี ชี ่อื เสียงมากที่สุด แห่ ง
หนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มสี ถาปั ตยกรรมที่สวยงาม เปิ ดให้บริการครัง้ แรกในปี ค.ศ.1912 เดิมที
ก่อนที่จะมาเป็ นห้างสรรพสินค้าแฟชั ่นชัน้ นาของโลกอย่างทุกวันนี้แต่ก่อนเป็ นแค่รา้ นขายเสื้อผ้าเล็กๆ ที่
หัวมุมถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นานได้มกี ารขยับขยายพืน้ ทีเ่ พื่อให้เพียงพอต่อจานวนพนักงานและ
ลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอย มีบนั ทึกว่าเป็ นปี ท่มี ยี อดขายสูงสุด ซึ่งในปั จจุบนั มีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ
ทัง้ ในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทัง้ หมด 61 แห่ง
เทีย่ ง
 รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที6่ )
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet) (ระยะทาง 62 กม. /
1 ชม.) เป็ นเอาท์เล็ทจาหน่ ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจาหน่ ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่าง
น้อย 30 เปอร์เซ็นต์ ให้เป็ นสถานทีท่ ไ่ี ด้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากจากนักท่องเทีย่ วทีช่ ่นื ชอบการช็อปปิ้ ง
สิ น ค้ า แบรนด์ เ นม โดยปั จ จุ บ ัน เอาท์ เ ล็ ท ลาวัล เล่ มี สิ น ค้ า แบรนด์ เ นมจ าหน่ า ยอยู่ หลาย 10 แบ
รนด์ VERSACE หนึ่งในแบรนด์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมใน และยังมี GUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรือ BACCARAT ก็มเี ช่นกัน
17.30น. จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั ่งเศส เพือ่ เดินทางกลับสูก่ รุงเทพ
21.35 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน OMAN AIR เทีย่ วบินที่ WY132
วันทีห่ า้

ท่าอากาศยานนานาชาติมสั กัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

06.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลีย่ นเครื่อง
08.50 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศโดยสายการบิน OMAN AIR เทีย่ วบินที่ WY815
18.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 มิถุนายน 2565 )
► เอกสารทีต่ อ้ งทาการเตรียมก่อนเดินทาง
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)

2.

เอกสาร International Vaccinated Certificate /วัคซีนพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ทีอ่ อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีไ่ ด้รบั วัคซีนครบถ้วนมาแล้ว

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศฝรังเศส
่ ( update 20 มกราคม 2565 )
► ผูเ้ ดินทางเข้าประเทศฝรั ่งเศสจะต้องได้รบั วัคซีนครบโดสแล้ว ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ทีห่ น่วยงานของประเทศฝรั ่งเศสได้ออกประกาศเกีย่ วกับวัคซีน และรายละเอียดของการฉีด
วัคซีนทีส่ ามารถเดินทางเข้าฝรั ่งเศสได้ ดังนี้
(1) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) ต้องครบ 2 โดส เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน
(2) Johnson & Johnson ต้องครบ 1 โดส เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 28 วัน
(3) Sinovac และ Sinopharm 2 เข็ม จะต้องได้รบั เข็มที่ 3-4 ด้วย Pfizer, Moderna เป็ นเข็มที่ 3 เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน
(4) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส จะต้องได้รบั Pfizer, Moderna เป็ นเข็มที่ 2 เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน
(5) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน สาหรับผูท้ เ่ี คยติดเชือ้ COVID-19 มาก่อน
ข้อมูลจากทีม่ า : France Diplomacy - Ministry for Europe and Foreign Affair
- เด็กทีอ่ ายุต่ากว่า 12 ปี และยังไม่ได้รบั วัคซีน ให้ถอื สถานะวัคซีนตามของพ่อหรือแม่หรือผูป้ กครองทีเ่ ดินทางด้วย
- ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ผูท้ ม่ี อี ายุ 18 ปี ขน้ึ ไปทีต่ อ้ งการเดินทางเข้าประเทศฝรั ่งเศสต้องได้รบั วัคซีนชนิด mRNA เพิม่ เติม 1 เข็ม โดยเว้นระยะห่างอย่างช้าทีส่ ุด 9 เดือนหลัง
ได้รบั วัคซีนเข็มสุดท้าย หากเลยกาหนดเวลาดังกล่าว ประวัตกิ ารรับวัคซีนของตนจะไม่ได้รบั การรับรองว่าครบตามเกณฑ์
► เตรียมเอกสาร International COVID-19 Vaccination Certificate ผ่านแอปพลิเคชั ่นหมอพร้อม
► เตรียมเอกสารเดินทางเข้าประเทศฝรั ่งเศส EU Digital Passenger Locator Form (EU DPLF) (ทางบริษทั เตรียมให้) **เอกสารมีการและขัน้ ตอนการเดินทางมีการเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลา กรุณาอัพเดทอีกครัง้ ก่อนการเดินทาง**
► ผู้เดินทางเข้าเข้าประเทศไทยจะต้องได้รบั วัคซีน ครบ2โดสแล้ว
ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ทีป่ ระเทศไทยรับรอง มี ดังนี้
1. CoronaVac (Sinovac)
2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield)
3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty)
4. Moderna
5. COVILO (Sinopharm)
6. Janssen (Johnson & Johnson)
7. Sputnik V
8. Covaxin
9. Novavax / Covavax
10. Medigen
11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC
► สาหรับคนต่างชาติ ผูเ้ ดินทางต้องขอ Thailand Pass และมีประกันสุขภาพต่างชาติครอบคลุม 10,000 USD
► สาหรับผูเ้ ดินทางทีไ่ ม่ได้รบั วัคซีน หรือได้รบั วัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทย
เงื่อนไขการให้บริการ
► การเดินทางครัง้ นี้จะต้องมีจานวน 10 ท่านขึน้ ไป กรณีไม่ถงึ จานวนดังกล่าว
- จะส่งจอยน์ทวั ร์กบั บริษทั ทีม่ โี ปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทั จะทาการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิม่ (ในกรณีทผ่ี เู้ ดินทางไม่ถงึ 15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษทั จะทาการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
► ในกรณีทล่ี ูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
► การจองทัวร์และชาระค่าบริการ
- กรุณาชาระค่ามัดจา ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการทาวีซ่า 5,500 บาท (30,500)
กรุณาส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารชาระมัดจาค่าทัวร์

- ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษทั ฯต้องออกตั ๋วหรือวีซ่าออกใกล้วนั เดินทางท่านจาเป็ นต้องชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือตามทีบ่ ริษทั กาหนดแจ้งเท่านัน้
**สาคัญ**สาเนาหน้ าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดิ นทางไป-กลับและจานวนหน้ าหนังสือเดินทางต้องเหลือ
ว่างสาหรับติ ดวีซ่าไม่ตา่ กว่า 3หน้ า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริ ษทั มิ ฉะนัน้ ทางบริ ษทั จะไม่รบั ผิดชอบกรณี พาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐาน
การโอนเงิ นมัดจา
เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึน้ ไป คืนเงินทัง้ หมด (ทางบริษทั ฯ ขอเก็ บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึน้ จริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจาตั ๋วเครือ่ งบิน ค่ามัดจาโรงแรม ค่าวี
ซ่า หรืออื่นๆ)
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจา 50% (ทางบริษทั ฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจาตัวเครือ่ งบิน ค่ามัดจาโรงแรม หรือ
อื่นๆ )
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดตามราคาทัวร์ทต่ี ามระบุใน โปรแกรม
4. กรณีผเู้ ดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจา
คืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
7. กรณีวซี ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) ทางบริษทั จะทาการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
8. ตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจนาเทีย่ วและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนาเทีย่ ว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเทีย่ ว ผูป้ ระกอบธุรกิจนาเทีย่ วมีค่าใช้จ่ายทีไ่ ด้จ่าย
จริงเพื่อเตรียมการจัดนาเทีย่ ว ให้นามาหักจากเงินค่าบริการทีต่ อ้ งจ่าย ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบธุรกิจนาเทีย่ วแสดงหลักฐานให้นักท่องเทีย่ วทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
(บริษทั ดาเนินการให้ กรณียกเลิกทัง้ หมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็ นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
3. กรณีพกั 3 ท่านถ้าวันทีเ่ ข้าพักห้องโรงแรม ไม่มหี อ้ ง TRP (3ท่าน) อาจจาเป็ นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดีย่ วเพิม่ ) หรือเป็ นการเพิม่ เตียงเสริม หรือ SOFA
BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษทั ขอจัดที่พกั ในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พกั ส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มี
เครื่องปรับอากาศทีส่ ามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมอิ ากาศหนาวเย็นเกือบทัง้ ปี
4. ตั ๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีน่ งเป็
ั ่ น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั ๋วกรุป๊ เท่านัน้ ไม่สามารถเลือ่ นวันได้ ใน กรณีทท่ี ่านต้องการแยกวัน
เดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ พื่อสอบถามราคาอีกครัง้ และการจัดทีน่ งของผู
ั่
เ้ ดินทาง เป็ นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษทั ไม่สามารถ
เข้าไปเพื่อแทรกแซงได้
5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
6. เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าน้าหนักกระเป๋ า สัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึน้ เครือ่ งได้ 8 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครือ่ งบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินทีม่ กี าร
เรียกเก็บ และกรณีน้าหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามทีส่ ายการบินเรียกเก็บ
8. การประกันภัย บริษทั ฯได้จดั ทาแผนประกันภัยการเดินทางสาหรับผูเ้ ดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour ซึง่ ความคุม้ ครอง
และข้อยกเว้น เป็ นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทัง้ นี้การทาประกันนี้จากบริษทั มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนาเทีย่ ว ทีบ่ งั คับให้บริษทั นาเทีย่ ว
ทาประกันเฉพาะอุบตั เิ หตุในการเดินทางเท่านัน้ แต่ทงั ้ นี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ ครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้ กรณีท่านต้องการ
ซื้อความคุม้ ครองเพิม่ เติมสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบ่ ริษทั ฯ ซื้อความคุม้ ครองเพิม่ เติมสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบ่ ริษทั ฯ
9. ค่ารถปรับอากาศนาเทีย่ วตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ จากท่าน
2. ค่าบริการและยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝรั ่งเศส) 5,500 บาท
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
5. ค่าภาษีน้ามันทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบิน และได้ทาการขายโปรแกรมไปแล้ว
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋ าทีโ่ รงแรม
8. ค่าทิปคนขับรถท่านละ 60 EUR หรือ ประมาณ 2,300บาท/ท่าน สาหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
กรณี วีซ่าไม่ได้รบั การอนุมตั ิ จากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริ ษทั ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริ ง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวี
ซ่า/ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษทั ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือ
ค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีทม่ี ผี รู้ ่วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
3. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นเทีย่ วบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของ
ผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
5. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ ว
เอง
6. เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
7. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรือ่ งห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปทีเ่ ข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ บู บุหรี/่ ปลอดบุหรีไ่ ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่ นห้องได้ตามความประสงค์ของ
ผูท้ พ่ี กั ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิ แชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน้ แทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
11. ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผ่ี เู้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออก
เมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ ว อันเนื่องมาจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
12. การประกันภัย บริษทั ฯได้จดั ทาแผนประกันภัยการเดินทางสาหรับผูเ้ ดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour ซึง่ ความคุม้ ครองและ
ข้อยกเว้น เป็ นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทัง้ นี้การทาประกันนี้จากบริษทั มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนาเทีย่ ว ทีบ่ งั คับให้บริษทั นาเทีย่ ว ทาประกันเฉพาะ
อุบตั เิ หตุในการเดินทางเท่านัน้ แต่ทงั ้ นี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ ครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้ กรณีท่านต้องการซือ้ ความคุม้ ครองเพิม่ เติม
สามารถแจ้งความประสงค์มาทีบ่ ริษทั ฯ ซือ้ ความคุม้ ครองเพิม่ เติมสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบ่ ริษทั ฯ
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน้ แทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
14. ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผ่ี เู้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออก
เมืองไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ ว อันเนื่องมาจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ

เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอวีซ่าเชงเก้น (France)
ระยะเวลาดาเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันทาการ
** หากผูเ้ ดินทาง เคยสแกนลายนิ้วมือภายใน 3 ปี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีแ่ ผนกวีซา่ ของทัวร์ **โปรดดาเนินการตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการ
เปลีย่ นแปลงข้อกาหนดเงื่อนไข
รวมถึงเอกสารทีใ่ ช้สาหรับยื่นคาร้องขอวีซ่าอยู่เป็ นประจา

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ ดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจานวนหน้าเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพื่อให้ทางสถานทูต
ติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดาเนินการทาพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กบั เจ้าหน้าที) หากผูส้ มัครเคยได้รบั วีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กบั ทาง
บริษทั ทัวร์ เพือ่ นาไปแสดงต่อสถานทูต

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm จานวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้ามตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้าม
ใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็ นรูปทีถ่ ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัน้
** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึง่ อาจส่งผลให้รปู ถ่ายชารุด และไม่สามารถใช้งานได้ **
(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ)

3. เอกสารส่วนตัว
- สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย)
หากมีเอกสารอื่นๆ เพิม่ เติม (ถ้ามี) ท่านจาเป็ นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี้
- สาเนาทะเบียนสมรส/สาเนาทะเบียนหย่า/สาเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ )
- สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลีย่ น)
กรณีเด็กอายุต่ากว่า20ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จาเป็ นต้องยื่นเอกสารเพิม่ พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี้
- สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาสูตบิ ตั ร

กรณีเด็กอายุต่ากว่า20ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จาเป็ นต้องยื่นเอกสารเพิม่ พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี้
- สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาสูตบิ ตั ร
- หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สาเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา
โดยต้องมีใบอนุ ญาตจากผูป้ กครอง บิดา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเ้ ดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็ก
เดินทางกับมารดาเพียงผูเ้ ดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตร
เดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุ นค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กบั เด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ท่สี านักงานเขต/อาเภอตามหลักฐาน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของ
ท่าน (พร้อมแนบสาเนาพาสปอร์ต/สาเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอาเภอหรือผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ ด็กแสดงตัวยืน่ คาร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จาเป็ นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าทีท่ ร่ี บั ยื่นวีซ่า กรณีบดิ า-มารดา
หย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็นผูม้ อี านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทางาน ทีท่ างานปัจจุบนั (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยืน่ คาร้องขอวีซ่า)
4.1 กรณี เป็ นพนักงานทัวไป
่ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทางานปั จจุบนั โดยระบุตาแหน่งงาน, เงินเดือนทีไ่ ด้รบั , วัน เดือน ปี ที่
เริม่ ทางาน, และช่วงเวลาทีข่ อลางานไปเทีย่ วยุโรป (โดยไม่ตอ้ งระบุชอื ่ ประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบตั งิ านตามปกติหลังครบกาหนดวันลา พร้อมประทับตรา
บริษทั และลงนามผูม้ อี านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
4.2 กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ฯ (DBD), (คัดสาเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

4.3 กรณี ที่เป็ นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการ
เรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยืน่ คาร้องขอวีซ่า)
4.4 กรณี ที่เกษี ยณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
4.5 กรณี เป็ นแม่บ้าน ใช้สาเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวติ ), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี ในกรณีทไ่ี ม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จาเป็ นต้องมี
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุช่อื -สกุล วัน เดือน ปี เกิด ของสามีและบุตร ทีม่ คี วามสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
4.6 กรณี กิจการที่ ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทัวไป,
่ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จาเป็ นต้องเขียนจดหมายแนะนาตนเอง ชี้แจง
รายละเอียดการทางาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า , โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็ นต้น (จดหมายชี้แจงเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )

5. หลักฐานการเงิ น
5.1 กรณี ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจา (บัญชีส่วนตัว) รายการเดินบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือก
บัญชีท่มี ปี ระวัตกิ ารเดินบัญชีท่สี มบูรณ์ มียอดเงิน เข้า -ออก สม่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนัน้ ๆไม่ต่ากว่ า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิน
เพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมลิ าเนา และขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) ซึง่ ต้องเป็ น
บัญชีเดียวกัน Statement ข้างตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน Euro เท่านัน้
5.2 ผู้เดิ นทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จาเป็ นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผูเ้ ดินทาง (Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุ น
ค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยให้บุคคลที่เป็ นผู้สนับสนุ น (Sponsor) ดาเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร
Bank Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบุช่อื ผู้สนับสนุ นที่เป็ นเจ้าของบัญชี (Sponsor) และระบุช่อื ผู้เดินทาง/ผู้ท่ไี ด้รบั การสนับสนุ น
เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตทีใ่ ช้เดินทางเท่านัน้ (กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาดาเนินการนานถึง
3 วัน)
หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์ (Book Bank) หรือมีประวัตกิ ารเดินบัญชีไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขทีก่ าหนด ท่านจาเป็ นต้องขอรายการเดินบัญชี
ย้อนหลัง ทีอ่ อกจากธนาคารเท่านัน้ (Bank Statement)
กรุณาปรับสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ให้แสดงเป็ นยอดล่าสุด ครอบคลุมภายใน 3-5 วัน ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซ่า

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสาหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น

เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสาหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็ นจริง เนื่องจากบริษทั ฯ ต้องนาส่งข้อมูลให้กบั ทางสถานทูต
พิจารณา เพื่ออนุมตั คิ าร้องขอวีซ่า และทางบริษทั ฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิ ข้อมูลส่วนตัวแทนผูส้ มัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็ นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับ
ความเป็ นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดาเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิง่ ขึน้
เมื่อท่านชาระเงินมัดจาค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กบั บริษทั ฯทันที !! หากดาเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการ
พิจารณาวีซ่า บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบทุกกรณี
การบิดเบือนข้อเท็จจริง ประการใดก็ตาม อาจจะถูก ระงับมิใ ห้เ ดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึง แม้ว่าท่ านจะถูก ปฏิเสธวีซ่า สถานทู ตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมทีท่ ่านได้ชาระไปแล้วทุกกรณี
หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ทจ่ี ะยื่นคาร้องขอวีซ่าใหม่ ผูส้ มัครต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผสู้ มัครบางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามทีส่ ถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ)
ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปอานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทัง้ ช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิม่ เติมจากทาง
บริษทั ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กบั ทางบริษทั เพื่อนาส่งสถานทูตเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รบั วีซ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิน์ าเรียนสถานทูตเพื่อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก
บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการยืน่ คาร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ !!
พร้อมแนบสาเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จาเป็ นต้องเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง)
เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร

แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยืน่ วีซ่าเชงเก้น (France)
โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
กรณีผสู้ มัครเคยได้รบั วีซ่าหรือพานักอยู่ใน สปป.ลาว โปรดแจ้งเจ้าหน้าทีแ่ ผนกวีซา่ ของบริษทั ฯ ก่อนยื่นคาร้องวีซ่าฝรังเศส
่
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................
2. ชื่อ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)
3. เพศ

ชาย

...................................................................................................
หญิง

4. ทีอ่ ยู่ตามสาเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)
.............................................................................................................................................................
................................................. รหัสไปรษณีย์ .................... อีเมล์แอดเดรส ..............................................
5. ทีอ่ ยู่พานักปั จจุบนั กรณีไม่ตรงกับสาเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)
.............................................................................................................................................................
................................................. รหัสไปรษณีย์ .................... อีเมล์แอดเดรส ..............................................
6.โทรศัพท์มอื ถือ (โปรดระบุ) .............................................. โทรศัพท์บา้ น (ถ้ามี) ..........................................
7. อาชีพปั จจุบนั ....................................................
ตาแหน่งงาน (ตรงกับทีร่ ะบุในหนังสือรับรองการงาน) ......................................................................
8. ชื่อสถานทีท่ างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน)

..............................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ทท่ี างาน ...........................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ทท่ี างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ ..........................
9. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท
10. สถานภาพ

⃣ โสด

⃣ สมรส ⃣ แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน)

⃣ หย่า

⃣ ม่าย

⃣ อยู่กนิ ฉันสามี-ภรรยา

⃣ แยกกันอยู่

11. ชื่อ-สกุลคูส่ มรส (ถ้ามี) ............................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................ สถานทีเ่ กิด .....................
12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานทีเ่ กิด ......................
13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................ สถานทีเ่ กิด ......................
14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ
เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ...................
15. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ (ทีท่ ่านใช้แสดงกับสถานทูตเพื่อยื่นคาร้องขอวีซ่า)
............................................................................................................
16. ท่านเคยได้รบั วีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปี ทผ่ี ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซา่ ............................)
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ ..............................................

ถึงวันที่ ..................................................

17. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซา่ Schengen ก่อนหน้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวนั /เดือน/ปี ทีด่ าเนินการ หากทราบ) ………………………………………

18. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

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

19. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยู่ของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง

มีผอู้ ่นื ออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษทั /องค์กร)

เช็คเดินทาง

กรุณาระบุช่อื .............................................................

บัตรเครดิต

ความสัมพันธ์ ............................................................

เงินสด

หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษทั ฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต
กาหนดวันเดินทาง บริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบทุกกรณี

กรณีวซี ่าของท่านไม่ได้รบั การอนุมตั ทิ นั ตาม

เมื่อท่านได้จองทาการจองโปรแกรมทัวร์ และชาระเงินมัดจาค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว
- กรุณาจัดส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสาหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์) พร้อมจัดส่งให้กบั บริษทั ฯทันที !! หากดาเนินการ
ล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ไม่รบั ผิดชอบทุกกรณี
- กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ย่นื สถานทูต เนื่องจากข้อมูลทัง้ หมด บริษัทฯจาเป็ นต้อง
ดาเนินการนาส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนาส่งข้อมูลทีไ่ ม่สอดคล้องกับความเป็ นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า

- หากหน่ วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทางานของท่านให้ชดั เจน (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท,
ตาแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนทีไ่ ด้รบั และวันเดือนปี ทเ่ี ริม่ งาน

เมื่อท่านได้รบั ยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสาหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ
- กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสาหรับยื่นวีซ่าให้กบั บริษทั ฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า
- ท่านจาเป็ นต้องนาส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพื่อให้สถานทูตดูประวัตกิ ารเดินในช่วงทีผ่ ่านมา

หมายเหตุ: การอนุมตั วิ ซี ่าเป็ นดุลพินจิ ของทางสถานทูต บริษทั ฯไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องใดๆทัง้ สิน้ ทัง้ นี้บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางทีค่ อยให้บริการ และอานวย
ความสะดวกให้แก่ผเู้ ดินทางเท่านัน้

