
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FWY01 RETURN TO PARIS 5D3N BY WY 

FWY01 RETURN TO PARIS 5 วนั 3 คืน 

เชค็อินแลนดม์ารค์และช้อปป้ิงแบบจใุจท่ีปารีส  
 

 ถ่ายภาพกบั หอไอเฟล และ พพิธิภณัฑล์ูฟร ์แลนดม์ารค์ส าคญัของกรุงปารสี 

 ชมความสวยงามและความอลงัการของพระราชวงัแวรซ์าย จตัรุสัคองคอรด์ ประตูชยัฝรัง่เศส  

 ล่องเรอืชมเมอืงปารสี ผ่านแม่น ้าแซน โดยเรอืชื่อดงั บาโต มชู 

 ชอ้ปป้ิงแบบจุใจ Benlux duty free, หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์ และ เอาทเ์ลท็ ลาวลัเล่  

 พเิศษ!!! อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศยัหนึ่งวนั 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ OMAN AIR 
น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 kg. / CARRY ON 7 kg 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเดก็อาย(ุINF) 0-2 ปี พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ัง่ หมายเหตุ 

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  



 

 

25 - 29 พ.ย. 65 39,999 12,000 8,500 20  

>> ราคาทวัรไ์ม่รวมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 5,500 บาท << 
 

 
 
 
 
◼ FLIGHT  
DEPARTURE    WY818 BKK-MCT 09.10 – 12.05 
                            WY131  MCT-CDG    14.10 – 19.45 
RETURN            WY132  CDG-MCT    21.35 – 06.40 

             WY815  MCT-BKK 08.50 – 18.00 
 

. 
 

05.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 4 ประตู 8 เคาน์เตอร ์Q สายการ 
   บนิ สายการบนิ OMAN AIR โดยมเีจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ัง่ 
   โหลดสมัภาระ 

09.10 น.   ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตมิสักตั โดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY818 
12.05 น.    เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตมิสักตั ประเทศโอมาน แวะพกัเปลีย่นเครื่อง 
14.10 น.    น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล เทีย่วบนิที ่WY131 
19.45 น.    เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝรัง่เศส น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้ 
                 เมอืงและพธิกีารทางศุลกากร จากนัน้ น าท่านขึน้รถโคช้ปรบัอากาศเดนิทางสู่โรงแรม 

   ทีพ่กั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 
   (ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 
 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที1่) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สถานทีท่่องเที่ยวที่โด่งดงัของฝรัง่เศส  พระราชวงัแวรซ์าย (Versailles Palace) (ระยะทาง 13 กม. / 30 นาท)ี หนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่วที่มชีื่อเสยีง
มากที่สุดของประเทศฝรัง่เศส นับเป็นพระราชวงัที่มคีวามยิง่ใหญ่และงดงามอลงัการมาก จนตดิ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลก อกีทัง้ยงัได้ รบัการขึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก
ทางวฒันธรรม พระราชวงัสรา้งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ครสิต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายในประกอบดว้ยห้องถงึ 700 ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงาน
แกะสลกัจากศลิปินชัน้เอก 15,034 ชิน้ ควรามกวา้งขวางวดัไดจ้ากขนาดพืน้ทีข่องพระราชวงั ทัง้หมด 800 เฮกการ ์(5,000 ไร่) โดยแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
The Palace หรอืด้านในของพระราชวงั มหี้องมากมายถงึ 700 ห้อง ไม่ว่าจะเป็น ห้องบรรทม, ห้องเสวย, ห้องส าราญ และห้องพ านักอื่นๆ แต่ไม่มหี้องน ้าแม้แต่เพยีงหอ้ง
เดยีว , หอ้งกระจก หรอื The Hall of Mirrors เป็นหอ้งทีใ่หญ่ทีสุ่ดในพระราชวงั และมชีื่อเสยีงโด่งดงัมากทีสุ่ด ถูกก่อสร้างดว้ยกระจกบานยกัษ์ใหญ่เจยีรไนสุดวบิวบัทัง้หมด 

วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ– ท่าอากาศยานนานาชาตมิสักตั แวะเปลีย่นเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล - เมอืงปารสี 

วนัทีส่อง  พระราชวงัแวรซ์าย- Grain de Cuir รา้นกระเป๋าแบรนดเ์นมชัน้น า-หอไอเฟล-ประตูชยัฝรัง่เศส -ลอ่งเรอืแม่น ้าแซน โดยเรอืบาโตมชู-ถนนฌอ็งเซลเิซ ่                                                                                                                
 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เยน็ 



 

 

17 บาน เมื่อเปิดออกมาจะพบเหน็มุมที่สวยที่สุดของสวนแวร์ซาย The Gardens สวนที่ตกแต่งให้มลีวดลายเหมอืนเขาวงกต ประดบัประดาด้วยต้นไม้ สวนดอกไม้แบบ
เรขาคณิต มปีระตมิากรรมและหนิอ่อนโดยได้รบัแรงบนัดาลใจจากเทพนิยายกรกีโรมนั, The Estate of Trianon พระต าหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมาร ีอองตวัเนต 
และสวนดอกไมส้่วนตวั ท่ามกลางหมู่บา้นชนบททีเ่งยีบสงบ ซึง่พระนางทรงโปรดทีจ่ะมาพกัผ่อทีแ่ห่งนี้และใชช้วีติเรยีบง่ายแบบคนธรรมดาทัว่ไป  
อสิระชอ้ปป้ิงที่ Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชัน้น า ราคาด ีอาธเิช่น Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Prada, Celine, Dior หรอืแบรนด์ทีค่นไทยนิยมใชน้ัน้กค็อื 
Longchamp นัน้เอง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) 
จากนัน้พาทุท่านไปเก็บภาพความประทบัใจกบัแลนด์ม์คที่โด่งดงัไปทัว่โลก เริม่ต้นที่ หอไอเฟล 
(Eiffel Tower) เป็นหนึ่งในแลนดม์ารค์ส าคญัของประเทศฝรัง่เศส ตวัอาคารก่อสรา้งโดยโครงเหล็ก
ทัง้หมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร(เทียบกบัตึกประมาณ 75 ชัน้) สร้างเป็นรูปแบบหอคอย 
โดยถูกตัง้ตามชื่อของสถาปนิกที่คนออกแบบชื่อว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซึ่งเป็นทัง้วิศวกรและ
สถาปนิกชื่อดงัของฝรัง่เศสในยุคนัน้ ซึ่งเชี่ยวชาญดา้นการก่อสรา้งงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟล
สร้างขึ้นมาเพื่อใชเ้ป็นผลงานในการเฉลมิฉลองวนัครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏวิตัปิระเทศฝรัง่เศส 
และเพื่อแสดงถงึความร ่ารวย ยิง่ใหญ่ รวมถงึความส าเรจ็ในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนัน้
ด้วยหนึ่ง ในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลที่ดีที่สุดคือลานตรงข้างหน้าปราสาท Palais de Chaillot ที่อยู่
ใกล้ๆ กบัสถานีของ Trocadéro ทีเ่ราจะพาทุกท่านไป เพราะตรงนี้เป็นมุมถ่ายแลว้จะเหน็หอไอเฟล
แบบไม่มอีะไรมาบงัความสวยงามแน่นอน ไปต่อกนัที่ ประตูชยัฝรัง่เศส (Arc de Triomphe) หรอื
เรยีกเตม็ๆว่า อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรมทีอ่อกแบบโดย ฌอ็ง ชาลแกรง็ 
มอีายุกว่า 200 ปีสรา้งขึน้ปี พ.ศ. 2349 มคีวามสงู 49.5 เมตร มคีวามกวา้ง 45 เมตรและมคีวามลกึ
ถงึ 22 เมตรถูกจดัอนัดบัเป็นประตูชยัที่ใหญ่อนัดบั 2 ของโลกหลงัจากที่จกัรพรรด ินโปเลยีนที่ 1 
ได้รบัชยัชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลทิซ์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่าสามสบิปี ใช้ศลิปะคลาสสคิ
ใหม่ที่ดดัแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมนัโบราณโดยการใช้รูปปั้นแกะสลกัจากช่างแกะสลกัคน
ส าคญัแห่งยุค มรีูปแกะสลกัที่เป็นสญัลกัษณ์แห่งชยัชนะ การปลุกใจ รวมทัง้สดุดกีารเสยีสละแก่วรี
ชนทหารกล้าที่ท าเพื่อประเทศฝรัง่เศส ต่อมาถูกตัง้ให้เป็นอนุสรณ์ของทหารฝรัง่เศสในสมัย
สงครามโลกครัง้ที่ 1 ซึ่งในปัจจุบนัยงัเป็นสุสานของทหารนิรนามที่ท าเพื่อประเทศฝรัง่เศสอกีดว้ย 
พาทุกท่านไป ล่องเรอืแม่น ้าแซน โดยเรอืบาโตมูช (Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มกีาร
บรรยายเกี่ยวกบัประวตัิเมืองปารีสตลอดทัง้สายการเดินทางระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วย
สถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวหิารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พพิธิภณัฑล์ูฟร ์เป็นตน้ จากนัน้
ไปที่ถนนที่มีชื่อเสียงที่โด่งดงัที่สุดในฝรัง่เศส ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees)  เป็นหนึ่งใน
ถนนที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัในฝรัง่เศส ย่านศูนย์การค้าระดบัพรเีมยีม แหล่งรวมสนิค้าแบรนดด์งัระดบั
โลกทุกแบรนด ์รา้นอาหารทีม่คีวามหรูหราอลงัการ ถอืว่าเป็นย่านธุรกจิทีส่ าคญัของกรุงปารสี ย่าน
การค้าที่มคี่าเช่าที่แพงที่สุดในโลก และยงัถูกจดัอนัดับให้แป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก ตกึส่วนใหญ่
บนถนนฌอ็งเซลเิซ่เป็นสถาปัตยกรรมที่มกีารผสมผสานศลิปะ Art Deco กบัการตกแต่งสไตล์ Art 
Nouveau เขา้ไวด้ว้ยกนัอย่างลงตวั 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่) 
ทีพ่กั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
 
 
 
 

 
 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที4่)  
 อสิระอาหารเทีย่งและเยน็เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

วนัทีส่าม อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศยั                                                                                                                    อาหาร เชา้ 



 

 

ทีพ่กั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที5่) 

จากนัน้พาท่านไปเยี่ยมชมด้านนอกของ พพิธิภณัฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นพพิธิภณัฑ์ที่มชีื่อเสยีง
โด่งดงัที่สุดของเมอืงปารสี จากผลงานที่จดัแสดงไปจนถงึความเก่าแก่และยิง่ใหญ่ของสถานที่ท าใหเ้ป็น
พพิธิภณัฑ์ที่มคีวามส าคญัระดบัโลก ก่อตัง้ขึ้นโดยพระเจา้ฟิลปิที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็นพระราชวงั
หลวง ในปัจจุบนัพพิธิภณัฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นสถานที่เก็บรกัษาผลงานศลิปพที่ทรงคุณค่าไว้
มากกว่า 400,000 ชิน้ แต่น ามาจดัแสดงใหช้มเพยีง 40,000 ชิน้เท่านัน้ ซึ้งแน่นอนว่าผลงานศลิปะเหล่านี้
ถูกเล่าต่อกนัมาว่าเป็นสมบตัจิากการทีฝ่รัง่เศสน ามาจากประเทศที่ตนชนะสงคราม จากนัน้พาทุกท่านไป
ที ่จตุัรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde)  เป็นสถานทีแ่ห่งความทรงจ าทางประวตัศิาสตรใ์นกรุงปารสี 
เป็นสญัลกัษณ์ของสงครามกลางเมอืงและการปฏวิตักิารปกครองของฝรัง่เศส จตุัรสัคองคอรด์ถูกสรา้งขึน้
ในสมยัของพระเจา้หลุยสท์ี ่15 โดยสถาปนิกชื่อ Jacques Ange Gabriel และสรา้งเสรจ็สิน้ในปี ค.ศ.1755 
เพื่อประดษิฐานพระบรมรูปทรงม้าแต่ถูกท าลายโดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 พาทุกท่านไปอิสระช้อปป้ิงที่  
ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นห้างชื่อดงัใจกลางกรุงปารสี ซึ่งคุณจะได้พบกบัสนิค้าแบ
รนดช์ัน้น าต่างๆจากทัว่โลก ในราคาทีไ่ม่ แพงและบรรยากาศทีห่รูหราตระการตา ทีด่เีด่นต่อนักท่องเทีย่ว
ไทย เพราะมีพนักงานและขอ้ความภาษาไทยในห้างนี้ด้วย ห้าง La Samaritaine เป็นห้างสรรพสนิค้า 
ขนาดใหญ่ ในกรุงปารีส เริ่มต้นจากร้านเสื้อผ้าเล็กๆ และขยายไปสู่สิ่งที่กลายเป็นชุดของอาคาร
ห้างสรรพสนิคา้ที่มแีผนกต่างๆ ทัง้หมด 90 แผนก เป็นสมาชกิสมาคมห้างสรรพสนิคา้นานาชาตติัง้แต่ปี 
2528 ถงึ 2535 ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มชีื่อเสยีงมากที่สุดแห่ง
หนึ่งของปารสี ภายในอาคารที่มสีถาปัตยกรรมที่สวยงาม เปิดให้บรกิารครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิที
ก่อนที่จะมาเป็นห้างสรรพสนิค้าแฟชัน่ชัน้น าของโลกอย่างทุกวนันี้แต่ก่อนเป็นแค่รา้นขายเสื้อผา้เลก็ๆ ที่
หวัมุมถนน Lafayette แต่ภายหลงัไม่นานไดม้กีารขยบัขยายพืน้ทีเ่พื่อใหเ้พยีงพอต่อจ านวนพนักงานและ
ลูกค้าที่มาจบัจ่ายใชส้อย มบีนัทกึว่าเป็นปีที่มยีอดขายสงูสุด ซึ่งในปัจจุบนัมสีาขาแบ่งอยู่ตามเมอืงใหญ่ๆ
ทัง้ในประเทศและนอกประเทศ รวมแลว้ทัง้หมด 61 แห่ง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) 
อสิระให้ท่านได้ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัที่ เอาท์เลท็ ลาวลัเล่ (La Vallée Village Outlet) (ระยะทาง 62 กม. / 
1 ชม.)  เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่ายสนิค้าแบรด์เนมชื่อดงัต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกตอิย่าง
น้อย 30 เปอรเ์ซน็ต์ ใหเ้ป็นสถานทีท่ีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเทีย่วทีช่ื่นชอบการชอ็ปป้ิง
สินค้าแบรนด์เนม  โดยปัจจุบัน เอาท์เล็ทลาวัลเล่มีสินค้าแบรนด์เนมจ าหน่ายอยู่ หลาย 10 แบ
รนด ์VERSACE หนึ่งในแบรนดท์ีไ่ดร้บัความนิยมใน และยงัม ีGUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรอื BACCARAT กม็เีช่นกนั  

17.30น. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝรัง่เศส เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ 
21.35 น. เดนิทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที ่WY132 

 

 

 
06.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานมสักตั ประเทศโอมาน แวะพกัเปลีย่นเครื่อง 
08.50 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ ประเทศโดยสายการบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที ่WY815 
18.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

เงื่อนไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 มถิุนายน 2565 )  
 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมก่อนเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)  

วนัทีส่ ี ่ พพิธิภณัฑล์ฟูร-์จตัุรสัคองคอรด์-หา้งปลอดภาษ ีBenlux Louvre duty free-หา้ง La Samaritaine-หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์-เอาทเ์ลท็ ลาวลัเล่-ท่าอากาศยาน
นานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล                               อาหาร เชา้,เทีย่ง 

วนัทีห่า้     ท่าอากาศยานนานาชาตมิสักตั - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

                                                                                                                    



 

 

2. เอกสาร International Vaccinated Certificate /วคัซนีพาสปอรต์ (เล่มเหลอืง) ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีไ่ดร้บัวคัซนีครบถว้นมาแลว้  
 

เงื่อนไขการเดนิทางเขา้ประเทศฝรัง่เศส ( update 20 มกราคม 2565 ) 
 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศฝรัง่เศสจะตอ้งไดร้บัวคัซนีครบโดสแลว้ ชนิดของวคัซนีโควดิ-19 ทีห่น่วยงานของประเทศฝรัง่เศสไดอ้อกประกาศเกีย่วกบัวคัซนี และรายละเอยีดของการฉีด

วคัซนีทีส่ามารถเดนิทางเขา้ฝรัง่เศสได ้ดงันี้ 

(1) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) ตอ้งครบ 2 โดส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั 

(2) Johnson & Johnson ตอ้งครบ 1 โดส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 28 วนั 

(3) Sinovac และ Sinopharm 2 เขม็ จะตอ้งไดร้บัเขม็ที ่3-4 ดว้ย Pfizer, Moderna เป็นเขม็ที ่3 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั 

(4) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส จะตอ้งไดร้บัPfizer, Moderna เป็นเขม็ที ่2   เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั 

(5) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 7 วนั ส าหรบัผูท้ีเ่คยตดิเชือ้ COVID-19 มากอ่น 

ขอ้มลูจากทีม่า : France Diplomacy - Ministry for Europe and Foreign Affair 

- เดก็ทีอ่ายุต ่ากว่า 12 ปีและยงัไม่ไดร้บัวคัซนี ใหถ้อืสถานะวคัซนีตามของพอ่หรอืแมห่รอืผูป้กครองทีเ่ดนิทางดว้ย 

- ตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2565 ผูท้ีม่อีายุ 18 ปีขึน้ไปทีต่อ้งการเดนิทางเขา้ประเทศฝรัง่เศสตอ้งไดร้บัวคัซนีชนิด mRNA เพิม่เตมิ 1 เขม็ โดยเวน้ระยะห่างอย่างชา้ทีสุ่ด 9 เดอืนหลงั

ไดร้บัวคัซนีเขม็สุดทา้ย หากเลยก าหนดเวลาดงักล่าว ประวตักิารรบัวคัซนีของตนจะไม่ไดร้บัการรบัรองว่าครบตามเกณฑ์ 

► เตรยีมเอกสาร International COVID-19 Vaccination Certificate ผ่านแอปพลเิคชัน่หมอพรอ้ม 

► เตรยีมเอกสารเดนิทางเขา้ประเทศฝรัง่เศส EU Digital Passenger Locator Form (EU DPLF) (ทางบรษิทัเตรยีมให)้  **เอกสารมกีารและขัน้ตอนการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง

ตลอดเวลา กรุณาอพัเดทอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง** 

 

► ผู้เดินทางเข้าเข้าประเทศไทยจะต้องได้รบัวคัซีน ครบ2โดสแล้ว  

ชนิดของวคัซนีโควดิ-19 ทีป่ระเทศไทยรบัรอง ม ีดงันี้ 
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 
► ส าหรบัคนต่างชาต ิผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass และมปีระกนัสขุภาพต่างชาตคิรอบคลุม 10,000 USD   

► ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีไ่ม่ไดร้บัวคัซนี หรอืไดร้บัวคัซนีไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรอื RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อนเดนิทางมาถงึประเทศไทย  

เง่ือนไขการให้บริการ 

► การเดนิทางครัง้นี้จะตอ้งมจี านวน 10 ท่านขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัรก์บับรษิทัทีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลื่อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

► การจองทวัรแ์ละช าระค่าบรกิาร  

- กรุณาช าระค่ามดัจ า ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบรกิารท าวซี่า 5,500 บาท (30,500) 

 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยื่นวซี่าพรอ้มเอกสารช าระมดัจ าค่าทวัร ์



 

 

- ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืช าระ 20-25 วนักอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษิทัฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซี่าออกใกลว้นัเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืตามทีบ่รษิทัก าหนดแจง้เท่านัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอรต์ผู้เดินทาง (จะต้องมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายนุับจากวนัเดินทางไป-กลบัและจ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือ

ว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 3หน้า) **กรณุาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทัมิฉะนัน้ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรณุาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐาน

การโอนเงินมดัจ า 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนัก่อนการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด (ทางบรษิทัฯ ขอเก็ บค่าใชจ้่ายตามที ่เกดิขึน้จรงิเช่น ค่าวซี่า คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ ค่ามดัจ าโรงแรม ค่าวี

ซ่า  หรอือื่นๆ)  

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนัก่อนการเดนิทางคนืมดัจ า 50%  (ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้ จรงิเช่น ค่าวซี่า ค่ามดัจ าตวัเครือ่งบนิ  ค่ามดัจ าโรงแรม หรอื

อื่นๆ )  

3. ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดนิทาง เกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมดตามราคาทวัรท์ีต่ามระบใุน โปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

5. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจา

คนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีวซี่าถกูปฏเิสธจากสถานทูต (วซี่าไม่ผา่น) ทางบรษิทัจะท าการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

8. ตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของนักท่องเทีย่ว ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วมคี่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่าย

จรงิเพื่อเตรยีมการจดัน าเทีย่ว ใหน้ ามาหกัจากเงนิค่าบรกิารทีต่อ้งจ่าย ทัง้นี้ ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้ักท่องเทีย่วทราบ เช่น ค่าวซี่า ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

ค่าโรงแรม หรอือื่นๆ 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

(บรษิทั ด าเนินการให ้กรณียกเลกิทัง้หมด หรอือย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรฟัีนดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอื่นๆได)้ 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้   

2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพกั 3 ท่านถา้วนัทีเ่ขา้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มคี่าใชจ้่ายพกัเดีย่วเพิม่) หรอืเป็นการเพิม่เตยีงเสรมิ หรอื SOFA 

BED และกรณีห้องพกัในเมอืงที่ระบุไว้ในโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยุด มงีานแฟร์ต่างๆ บรษิทัขอจดัที่พกัในเมอืงใกล้เคยีงแทน โรงแรมที่พกัส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มี

เครื่องปรบัอากาศทีส่ามารถปรบัควบคุมความเยน็ไดภ้ายในหอ้งพกั เนื่องจากสภาพภูมอิากาศหนาวเยน็เกอืบทัง้ปี  

4. ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีน่ัง่เป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุป๊เท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวนัได ้ใน กรณีทีท่่านตอ้งการแยกวนั

เดนิทางกลบัหรอืไปก่อน โปรดตดิต่อเจา้หน้าทีเ่พื่อสอบถามราคาอกีครัง้ และการจดัทีน่ัง่ของผูเ้ดนิทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบนิ ทางบรษิทัไม่สามารถ

เขา้ไปเพื่อแทรกแซงได ้ 

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

6. เจา้หน้าทีบ่รษิทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้8 กโิลกรมั และค่าประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีาร

เรยีกเกบ็ และกรณีน ้าหนักสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรบัตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  

8. การประกนัภยั บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour ซึง่ความคุม้ครอง

และขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การท าประกนัน้ีจากบรษิทั  มากกว่าขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว 

ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเวบ็ไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการ

ซื้อความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ ซื้อความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ  

9. ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 



 

 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

อตัราค่าบริการน้ีไมร่วม  

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  จากท่าน 

2. ค่าบรกิารและยื่นวซี่าเชงเกน้ (ประเทศฝรัง่เศส) 5,500 บาท 

3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

4. ค่าภาษทุีกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษเีดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  

5. ค่าภาษนี ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

8. ค่าทปิคนขบัรถท่านละ 60 EUR หรอื ประมาณ 2,300บาท/ท่าน ส าหรบัหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจ  

 

กรณีวีซ่าไม่ไดร้บัการอนมุติัจากสถานทตู(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัรม์าแล้ว ทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยท่ีเกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวี

ซ่า/ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอื

ค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของ

ผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ว

เอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่ง

อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหรี/่ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์อง

ผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย14วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บริษทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

10. มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออก

เมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ   

12. การประกนัภยั บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour ซึง่ความคุม้ครองและ

ขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การท าประกนัน้ีจากบรษิทั  มากกว่าขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะ

อุบตัเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเวบ็ไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิ

สามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ ซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ 

13. มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้  

14. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออก

เมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 เอกสารประกอบการยื่นค ารอ้งขอวซี่าเชงเกน้ (France) 

ระยะเวลาด าเนินการพจิารณาวซี่า 10-15 วนัท าการ 

** หากผูเ้ดนิทาง เคยสแกนลายน้ิวมอืภายใน 3 ปี กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์**โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของเจา้หน้าที ่เนื่องจากสถานทูตมกีาร
เปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงื่อนไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยื่นค ารอ้งขอวซี่าอยู่เป็นประจ า 
 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอายุ โดยนับจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย และมจี านวนหน้าเหลอือย่างน้อย 2-3 หน้า เพื่อใหท้างสถานทูต

ตดิหน้าวซี่า (หากมอีายุไม่เพยีงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจดัส่งให้กบัเจ้าหน้าท)ี หากผูส้มคัรเคยไดร้บัวซี่าเชงเกน้ กรุณาจดัส่งหลกัฐานใหก้บัทาง
บรษิทัทวัร ์     เพือ่น าไปแสดงต่อสถานทูต 

 

2. รูปถ่าย รูปสหีน้าตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 3เดอืน หา้มตกแต่งรูป,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใส่เครื่องประดบั,หา้ม

ใส่คอนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แมก็ หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถ่ายช ารุด และไมส่ามารถใชง้านได ้** 
   (ใบหน้าใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
3. เอกสารส่วนตวั 

 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอื่นๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ท่านจ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารใหส้ถานทูตตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเดก็อายุต ่ากว่า20ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 



 

 

กรณีเดก็อายุต ่ากว่า20ปี (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยต้องมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะต้องมหีนังสอืรบัรองยนิยอมให้บุตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเดก็

เดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะต้องมหีนังสอืรบัรองยนิยอมให้บุตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเดก็ไม่ได้เดนิทางกบับดิา -มารดา จะต้องมหีนังสอืรบัรอง ยนิยอมให้บุตร
เดนิทางกบับุคคลที่สาม พร้อมกบัยนิยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดนิทางให้กบัเดก็ โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลกัฐานที่อยู่ตามทะเบยีนบ้านของ
ท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตาม
กฎหมาย โดยวนันัดหมายทีเ่ดก็แสดงตวัยืน่ค ารอ้งขอวซี่า บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตวัพรอ้มกบับตุร และเซน็เอกสารต่อหน้าเจา้ทีท่ีร่บัยื่นวซี่า กรณีบดิา-มารดา
หย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนังสือรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจุบนั (เอกสารมอีายุ 30 วนั ก่อนยืน่ค ารอ้งขอวซี่า) 

 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทัว่ไป ทัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานปัจจุบนั   โดยระบุต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั, วนั เดอืน ปี ที่
เริม่ท างาน, และช่วงเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลบัมาปฏบิตังิานตามปกตหิลงัครบก าหนดวนัลา พรอ้มประทบัตรา
บรษิทั และลงนามผูม้อี านาจอย่างชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 

4.2 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทัฯ (DBD), (คดัส าเนาไม่เกนิ 90 วนั พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
 

4.3 กรณีท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา ใชห้นังสอืรบัรองฉบบัจรงิจากสถาบนัการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รบัพจิารณาบตัรนักเรยีน, ใบประกาศนียบตัร และใบรบัรองผลการ

เรยีน (เอกสารมอีายุ 30 วนั ก่อนยืน่ค ารอ้งขอวซี่า) 

4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ), หลกัฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางร่วมกนักบัสาม ีจ าเป็นตอ้งมี
จดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วนั เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบุตร ทีม่คีวามสมัพนัธร์่วมกนั (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 

4.6 กรณีกิจการท่ีไม่ได้จดทะเบียน อาท ิร้านขายของทัว่ไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิค้าออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นต้องเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจง
รายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลกัฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน , สญัญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี้แจงเป็น
ภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงิน 
 

5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ หรอืส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากประจ า (บญัชสี่วนตวั) รายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั 6 เดอืน (กรุณาเลอืก
บญัชทีี่มปีระวตักิารเดนิบญัชทีี่สมบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในบญัชนีัน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงให้เหน็ว่ามฐีานะทางการเงนิ
เพยีงพอ ครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดร้อนเมื่อท่านเดนิทางกลบัสู่ภูมลิ าเนา และขอหนังสอืรบัรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) ซึง่ตอ้งเป็น
บญัชเีดยีวกนั Statement ขา้งตน เป็นภาษาองักฤษ ระบุสกุลเงนิ Euro เท่านัน้ 

 

 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องเขยีนหนังสอืรบัรอง ชี้แจงความสมัพนัธ์ระหว่างตนกบัผูเ้ดนิทาง (Sponsor Letter) และขอหนังสอืรบัรอง/สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน (Sponsor) ด าเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกบัขอจดหมายรบัรองฐานะการเงนิจากธนาคาร                         
Bank  Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบุชื่อผู้สนับสนุนที่เป็นเจ้าของบญัชี (Sponsor) และระบุชื่อผู้เดินทาง/ผู้ที่ได้รบัการสนับสนุน 
เอกสารตอ้งเป็นฉบบัภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเท่านัน้   (กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใชเ้วลาด าเนินการนานถงึ 
3 วนั) 

 

หมายเหตุ: หากสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยไ์ม่สมบูรณ์ (Book Bank) หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชไีม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขทีก่ าหนด ท่านจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชี
ยอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเท่านัน้ (Bank Statement) 

 

กรณุาปรบัสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยใ์ห้แสดงเป็นยอดล่าสดุ ครอบคลุมภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยื่นวีซ่า 
 

6. แบบฟอรม์กรอกข้อมูลส าหรบัยื่นวีซ่าเชงเก้น 
 



 

 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวซี่า กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรบัยื่นวซี่าท้ายโปรแกรมทวัร์ใหต้รงกบัขอ้มูลความเป็นจรงิ เนื่องจากบรษิทัฯ ต้องน าส่งขอ้มลูให้กบัทางสถานทูต
พจิารณา เพื่ออนุมตัคิ ารอ้งขอวซี่า และทางบรษิทัฯ ไม่สามารถกรอกประวตั/ิขอ้มลูส่วนตวัแทนผูส้มคัรได ้ หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มลูของท่านเป็นเทจ็/ขอ้มลูไม่ถูกต้องกบั
ความเป็นจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซี่า หรอือาจส่งผลใหร้ะยะเวลาด าเนินการพจิารณาเอกสารล่าชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมื่อท่านช าระเงนิมดัจ าค่าทวัรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทวัร ์พรอ้มจดัส่งใหก้บับรษิทัฯทนัท ี!! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการ
พจิารณาวซี่า บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบทุกกรณี 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร  และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมทีท่่านไดช้ าระไปแลว้ทุกกรณี 
  

 หากถูกปฏเิสธวซี่า และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยื่นค ารอ้งขอวซี่าใหม่ ผูส้มคัรตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์ผูส้มคัรบางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามทีส่ถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) 
ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทัง้ช่วยประสานงานกบัทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทาง
บรษิทั ใคร่ขอความร่วมมอืใหท่้านจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหก้บัทางบรษิทั เพื่อน าส่งสถานทูตเช่นกนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดร้บัวซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพื่อพจิารณาต่อวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก
บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

 

เอกสารทกุฉบบัท่ีใช้ประกอบการยืน่ค าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ !! 
พร้อมแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไม่จ าเป็นต้องเซน็รบัรองส าเนาถกูต้อง) 

เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรณุาจดัเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษทัไมม่ีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

 
 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกน้ (France) 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มลูใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยื่นวซี่าของท่าน (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
กรณีผูส้มคัรเคยไดร้บัวซี่าหรอืพ านกัอยู่ใน สปป.ลาว โปรดแจง้เจา้หน้าทีแ่ผนกวซีา่ของบรษิทัฯ ก่อนยื่นค ารอ้งวซี่าฝรัง่เศส 

 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชื่อ - สกุลเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณยี ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .......................... .................... 

5. ทีอ่ยู่พ านกัปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณยี ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

6.โทรศพัทม์อืถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศพัทบ์า้น (ถา้ม)ี ............................ .............. 

7. อาชพีปัจจุบนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบุในหนังสอืรบัรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื่อสถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอยา่งชดัเจน) 



 

 

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

ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ........................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณยี ์............. โทรศพัทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................... อเีมล ์................. ......... 

9. รายไดต้่อเดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣    โสด   ⃣    สมรส  ⃣    แต่งงาน(ไม่จดทะเบยีน) 

  ⃣    หย่า   ⃣    ม่าย   ⃣    อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣    แยกกนัอยู ่

11. ชื่อ-สกุลคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

12. ชื่อ-สกุลของบดิา ..................................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ............ .......... 

13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ .............. ........ 

14. ท่านม ีPassport เล่มเกา่ลา่สดุ หรอืไม่ (ถา้ม)ี โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

15. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรพัย ์(ทีท่่านใชแ้สดงกบัสถานทูตเพื่อยื่นค ารอ้งขอวซี่า)  

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

16. ท่านเคยไดร้บัวซี่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา หรอืไม่ (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวซีา่ ............................) 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.............................................. ถงึวนัที ่.................................................. 

17. เคยถูกพมิพล์ายน้ิวมอืเพื่อการขอวซีา่ Schengen ก่อนหน้านี้ 

                     ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบวุนั/เดอืน/ปี ทีด่ าเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

18.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่ 

   ไม่เคย  เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ) ................................................................. 

19. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

                 ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ื่นออกค่าใชจ้่ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรุณาระบุชื่อ ............................................................. 

   บตัรเครดติ    ความสมัพนัธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจดัส่งเอกสารใหบ้รษิทัฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่าจากทางสถานทูต         กรณีวซี่าของท่านไม่ไดร้บัการอนุมตัทินัตาม
ก าหนดวนัเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบทุกกรณี 
 

 เมื่อท่านไดจ้องท าการจองโปรแกรมทวัร ์และช าระเงนิมดัจ าค่าทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณาจดัส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ และ แบบฟอร์มใบกรอกขอ้มลูส าหรบัยื่นวซี่า (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร์)    พร้อมจดัส่งใหก้บับรษิทัฯทนัท ี!! หากด าเนินการ

ล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่า บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไม่รบัผดิชอบทุกกรณี 
 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชดัเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกบัเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต เนื่องจากข้อมูลทัง้หมด บริษัทฯจ าเป็นต้อง

ด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งขอ้มลูทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจส่งผลต่อผลการพจิารณาวซี่า 



 

 

  - หากหน่วยงานยงัไม่สามารถออกหนังสอืรบัรองการงานฉบบัจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้ชดัเจน (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, 
ต าแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั และวนัเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 

 

 เมื่อท่านไดร้บัยนืยนัการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรบัยื่นวซี่า จากเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 
  - กรุณาจดัส่งหนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบบัจรงิส าหรบัยื่นวซี่าใหก้บับรษิทัฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 สปัดาห ์ก่อนถงึวนันัดหมายยื่นวซี่า 
          - ท่านจ าเป็นตอ้งน าส่งหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า เพื่อใหส้ถานทูตดูประวตักิารเดนิในช่วงทีผ่่านมา 
 

 หมายเหตุ: การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต บรษิทัฯไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 


