
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FWY02 BONJOUR PARIS 5 วนั 3 คนื 

เช็คอนิแลนดม์าร์คและชอ้ปป้ิงแบบจุใจทีป่ารีส  
เยือนสถานทีย่อดฮติของปารีส หอไอเฟล พพิธิภณัฑ์ลูฟร์ ถนนฌ็องเซลเิซ่ 

ชมสถาปตัยกรรมอนัโดง่ดงั ประตชูยัฝร ั่งเศส และ จตัรุสัคองคอร์ด 
ชมความสวยงามอลงัการของ พระราชวงัแวร์ซาย มรดกแหง่โลกตะวนัตก 
การลอ่งเรือผา่นแมน่ ้าแซน แมน่ ้าสายหลกั ชมปารีสผา่นอีกหน่ึงมุมมอง 
หา้มพลาด!!! ชอ้ปป้ิงแบบจุใจกบัหา้งสรรพสนิคา้ดงัมากมายในปารีส 

 

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

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเดก็ เดก็ 2-11 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ั่ง หมายเหต ุ

12-16 กุมภาพนัธ์ 66 39,999  

 

ไมมี่ราคาเดก็ 

(Infant ไมเ่กนิ 2ปี 

ราคา 14,500บาท) 

36,499 8,500 25 
 

24-28 กุมภาพนัธ์ 66 39,999 36,499 8,500 25 
 

10-14 มีนาคม 66 39,999 36,499 8,500 25 
 

24-28 มีนาคม 66 39,999 36,499 8,500 25 
 

12-16 เมษายน 66 44,999 41,499 8,500 25 
 

13-17 เมษายน 66 44,999 41,499 8,500 25 
 



 

 

>> ราคาทวัร์ไมร่วมคา่วีซา่และคา่บรกิาร 5,500 บาท (ประเทศฝร ั่งเศส) << 
 

 FLIGHT  
DEPARTURE    WY818 BKK-MCT 09.15– 12.35 
                            WY131  MCT-CDG    14.45-19.25 
RETURN            WY132  CDG-MCT    21.10-07.10 

             WY815  MCT-BKK 09.05-17.45 
 

. 
 

 

05.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกชัน้ 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการ 

   บนิ สายการบนิ OMAN AIR โดยมีเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ ั่ง 

   โหลดสมัภาระ 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั โดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY818 

12.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั ประเทศโอมาน แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

14.45 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารีส-ชาร์ล เดอ โกล เทีย่วบนิที ่WY131 

19.25 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตปิารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร ั่งเศส น าทา่นผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้ 

                 เมืองและพธิีการทางศุลกากร จากนัน้ น าทา่นขึน้รถโคช้ปรบัอากาศเดนิทางสูโ่รงแรม 

   ทีพ่กั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดบัใกลเ้คียงกนั 

   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (ม้ือที1่) 

 

จากนั้นน าทา่นเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดงัของฝร ั่งเศส  พระราชวงัแวร์ซาย (Versailles Palace) (ระยะทาง 13 กม. / 
30 นาที) หน่ึงในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีมี่ชือ่เสียงมากทีสุ่ดของประเทศฝร ั่งเศส นบัเป็นพระราชวงัทีมี่ความยิง่ใหญแ่ละงดงามอลงัการ
มาก จนตดิ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลก อีกท ัง้ยงัไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรม พระราชวงัสรา้งในรูปแบบ

สถาปตัยกรรมสไตล์ครสิตศ์ตวรรษที ่17 และ 18 ภายในประกอบดว้ยหอ้งถงึ 700 หอ้ง รูปภาพทรงคณุคา่ 6,123 ภาพ และงาน

แกะสลกัจากศลิปินช ัน้เอก 15,034 ชิ้น ควรามกว้างขวางวดัได้จากขนาด

พ้ืนที่ของพระราชวงั ท ัง้หมด 800 เฮกการ์ (5,000 ไร่) โดยแบ่งออกเป็น

ส่วนใหญ่ๆ ดว้ยกนั ไดแ้ก่ The Palace หรือดา้นในของพระราชวงั มีหอ้ง

มากมายถงึ 700 หอ้ง ไมว่่าจะเป็น หอ้งบรรทม, หอ้งเสวย, หอ้งส าราญ และ

หอ้งพ านกัอืน่ๆ แตไ่มมี่หอ้งน ้าแมแ้ตเ่พียงหอ้งเดยีว , หอ้งกระจก หรือ The 

Hall of Mirrors เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวงั และมีชื่อเสียงโด่งดงั

มากทีสุ่ด ถูกก่อสรา้งดว้ยกระจกบานยกัษ์ใหญ่เจียรไนสุดวิบวบัท ัง้หมด 17 

บาน เมื่อเปิดออกมาจะพบเห็นมุมที่สวยที่สุดของสวนแวร์ซาย The 

Gardens สวนที่ตกแต่งให้มีลวดลายเหมือนเขาวงกต ประดบัประดาดว้ย

ต้นไม้ สวนดอกไม้แบบเรขาคณิต มีประตมิากรรมและหนิอ่อนโดยไดร้บั

แรงบนัดาลใจจากเทพนิยายกรีกโรมนั, The Estate of Trianon พระ

ต าหนกัเล็กๆ ของพระนางพระนางมารี อองตวัเนต และสวนดอกไม้สว่นตวั ท่ามกลางหมู่บ้านชนบททีเ่งียบสงบ ซึง่พระนางทรง

โปรดทีจ่ะมาพกัผอ่ทีแ่หง่น้ีและใชชี้วิตเรียบงา่ยแบบคนธรรมดาท ั่วไป (พระราชวงัแวร์ซายหยุดทุกวนัจนัทร์ กรณีหยุด ไกด์จะมีการปรบัเปลีย่นวนั
เขา้ชม) 

วนัทีห่น่ึง กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั แวะเปลีย่นเครือ่ง - ทา่อากาศยานนานาชาติ

ปารีส-ชาร์ล เดอ โกล - เมืองปารีส 

วนัทีส่อง  พระราชวงัแวร์ซาย- Grain de Cuir รา้นกระเป๋าแบรนดเ์นมช ัน้น า-หอไอเฟล-ประตชูยัฝร ั่งเศส -ล่องเรือแมน่ ้าแซน โดย 

เรือบาโตมูช-ถนนฌ็องเซลเิซ ่                                                                                                         อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



 

 

 

อสิระช้อปป้ิงที ่Grain de Cuir รา้นกระเป๋าแบรนด์เนมช ัน้น า ราคาดี อาธเิช่น Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Prada, 

Celine, Dior หรือแบรนดท์ีค่นไทยนิยมใชน้ัน้ก็คอื Longchamp นัน้เอง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (ม้ือที2่) 

จากนั้นพาทุท่านไปเก็บภาพความประทบัใจกบัแลนด์ม์คทีโ่ด่งดงัไปท ั่วโลก เริ่มต้นที่ หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหน่ึงใน

แลนด์มาร์คส าคญัของประเทศฝร ั่งเศส ตวัอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กท ัง้หมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร(เทียบกบัตึก

ประมาณ 75 ช ัน้) สร้างเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกต ัง้ตามชื่อของสถาปนิกที่คนออกแบบชื่อว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซึ่งเป็นท ัง้

วิศวกรและสถาปนิกชือ่ดงัของฝร ั่งเศสในยุคนัน้ ซึง่เชีย่วชาญดา้นการก่อสรา้งงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟลสรา้งขึน้มาเพือ่ใช้

เป็นผลงานในการเฉลมิฉลองวนัครบรอบ 100 ปี แหง่การปฏวิตัปิระเทศฝร ั่งเศส และเพือ่แสดงถงึความร ่ารวย ยิง่ใหญ่ รวมถงึ

ความส าเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนั้นด้วยหน่ึง ในจุด

ถ่ายรูปหอไอเฟลที่ดีที่สุดคือลานตรงข้างหน้าปราสาท Palais de 

Chaillot ที่อยู่ใกล้ๆกบัสถานีของ Trocadéro ที่เราจะพาทุกท่านไป 

เพราะตรงน้ีเป็นมุมถ่ายแล้วจะเห็นหอไอเฟลแบบไม่มีอะไรมาบงัความ

สวยงามแน่นอน ไปตอ่กนัที ่ประตูชยัฝร ั่งเศส (Arc de Triomphe) หรือ

เรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่

ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปีสร้างขึน้ปี พ.ศ. 2349 มี

ความสูง 49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตรและมีความลกึถงึ 22 เมตรถูก

จดัอนัดบัเป็นประตูชยัทีใ่หญ่อนัดบั 2 ของโลกหลงัจากทีจ่กัรพรรด ินโป

เลียนที่ 1 ได้รบัชยัชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใช้เวลาก่อสร้าง

ยาวนานกว่ าสามสิบ ปี  ใช้ศิลปะคลาสสิคใหม่ที่ด ัดแปลงมาจาก

สถาปตัยกรรมโรมนัโบราณโดยการใชรู้ปปั้นแกะสลกัจากชา่งแกะสลกัคน

ส าคญัแห่งยุค มีรูปแกะสลกัที่เป็นสญัลกัษณ์แห่งชยัชนะ การปลุกใจ 

รวมท ัง้สดุดีการเสียสละแก่วีรชนทหารกล้าทีท่ าเพือ่ประเทศฝร ั่งเศส ตอ่มา

ถูกต ัง้ใหเ้ป็นอนุสรณ์ของทหารฝร ั่งเศสในสมยัสงครามโลกคร ัง้ที ่1 ซึง่ใน

ปจัจุบนัยงัเป็นสุสานของทหารนิรนามทีท่ าเพือ่ประเทศฝร ั่งเศสอีกดว้ย พา

ทุกท่านไป ล่องเรือแม่น ้าแซน โดยเรือบาโตมูช (Bateaux-Mouches) 

(ประมาณ 1 ชม.) มีการบรรยายเกี่ยวกบัประวตัเิมืองปารีสตลอดท ัง้สาย

การเดนิทางระหว่างสองขา้งทางทีเ่ตม็ไปดว้ยสถาปตัยกรรมตา่งๆ ไมว่่าจะ

เป็น มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พพิธิภณัฑ์ลูฟร์ เป็นตน้ จากนัน้ไป

ที่ถนนที่มีชื่อเสียงที่โด่งดงัที่สุดในฝร ั่งเศส ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs 

Elysees)  เป็นหน่ึงในถนนทีมี่ชือ่เสียงโดง่ดงัในฝร ั่งเศส ยา่นศนูย์การคา้

ระดบัพรีเมียม แหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์งัระดบัโลกทุกแบรนด ์รา้นอาหาร

ที่มีความหรูหราอลงัการ ถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่ส าคญัของกรุงปารีส ย่าน

การคา้ทีมี่คา่เช่าทีแ่พงทีสุ่ดในโลก และยงัถูกจดัอนัดบัใหแ้ป็นถนนทีส่วย

ที่สุดในโลก ตึกส่วนใหญ่บนถนนฌ็องเซลิเซ่เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการ

ผสมผสานศลิปะ Art Deco กบัการตกแต่งสไตล์ Art Nouveau เข้าไว้

ดว้ยกนัอยา่งลงตวั 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (ม้ือที3่) 

ทีพ่กั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดบั

ใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7

วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (ม้ือที4่)  
 อสิระอาหารเทีย่งและเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

ทีพ่กั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดบัใกล้เคยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

วนัทีส่าม อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                                                                                                   อาหาร เชา้ 

วนัทีส่ี ่ พพิธิภณัฑลู์ฟร์-จตัรุสัคองคอร์ด-หา้งปลอดภาษี Benlux Louvre duty free-หา้ง La Samaritaine-หา้งแกลเลอรี ่ลาฟา

แยตต-์เอาท์เล็ท ลาวลัเล่-ทา่อากาศยานนานาชาตปิารีส-ชาร์ล เดอ โกล                                              อาหาร เชา้,เทีย่ง 



 

 

 
 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (ม้ือที5่) 

จากนั้นพาท่านไปเยี่ยมชมด้านนอกของ พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ (Louvre 

Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์ทีมี่ชื่อเสียงโด่งดงัทีสุ่ดของเมืองปารีส จาก

ผลงานที่จดัแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิ่งใหญ่ของสถานที่ท าให้

เป็นพพิธิภณัฑ์ทีมี่ความส าคญัระดบัโลก ก่อต ัง้ขึน้โดยพระเจ้าฟิลปิที ่2 

ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็นพระราชวงัหลวง ในปัจจุบนัพิพิธภณัฑ์ลูฟร์ 

(Louvre Museum) เป็นสถานทีเ่ก็บรกัษาผลงานศลิปพทีท่รงคุณคา่

ไว้มากกว่า 400,000 ชิ้น แต่น ามาจดัแสดงให้ชมเพียง 40,000 ชิ้น

เท่านั้น ซึง้แน่นอนว่าผลงานศลิปะเหล่าน้ีถูกเล่าตอ่กนัมาว่าเป็นสมบตัิ

จากการที่ฝร ั่งเศสน ามาจากประเทศที่ตนชนะสงคราม จากนั้นพาทุก

ท่านไปที่ จตัุรสัคองคอร์ด (Place de la Concorde)  เป็นสถานที่

แห่งความทรงจ าทางประวตัิศาสตร์ในกรุงปารีส เป็นสญัลกัษณ์ของ

สงครามกลางเมืองและการปฏิวตัิการปกครองของฝร ั่งเศส จตัุรสั

คองคอร์ดถูกสร้างขึน้ในสมยัของพระเจ้าหลุยส์ที ่15 โดยสถาปนิกชือ่ 

Jacques Ange Gabriel และสร้างเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1755 เพื่อ

ประดษิฐานพระบรมรูปทรงม้าแตถู่กท าลายโดยพระเจ้าหลุยส์ที ่16 พา

ทุกท่านไปอสิระช้อปป้ิงที ่ หา้งปลอดภาษี Benlux Louvre duty free 

เป็นหา้งชือ่ดงัใจกลางกรุงปารีส ซึง่คุณจะไดพ้บกบัสนิคา้แบรนดช์ ัน้น า

ตา่งๆจากท ั่วโลก ในราคาทีไ่ม่ แพงและบรรยากาศทีห่รูหราตระการตา 

ทีด่เีดน่ตอ่นกัท่องเทีย่วไทย เพราะมีพนกังานและขอ้ความภาษาไทยใน

หา้งน้ีดว้ย หา้ง La Samaritaine เป็นหา้งสรรพสนิคา้ ขนาดใหญ่ ใน

กรุงปารีส เริ่มต้นจากรา้นเสื้อผา้เล็กๆ และขยายไปสู่สิง่ทีก่ลายเป็นชุด

ของอาคารห้างสรรพสินค้าที่มีแผนกต่างๆ ท ั้งหมด 90 แผนก เป็น

สมาชกิสมาคมหา้งสรรพสนิคา้นานาชาตติ ัง้แตปี่ 2528 ถงึ 2535 หา้ง

แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรูทีมี่ชือ่เสียง

มากทีสุ่ดแหง่หน่ึงของปารีส ภายในอาคารทีมี่สถาปตัยกรรมทีส่วยงาม 

เ ปิดให้บริการคร ั้งแรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็น

หา้งสรรพสนิคา้แฟช ั่นช ัน้น าของโลกอย่างทุกวนัน้ีแตก่่อนเป็นแค่ร้าน

ขายเสื้อผา้เล็กๆ ทีห่วัมุมถนน Lafayette แตภ่ายหลงัไม่นานไดมี้การ

ขยบัขยายพ้ืนทีเ่พือ่ใหเ้พียงพอตอ่จ านวนพนกังานและลูกคา้ทีม่าจบัจ่าย

ใช้สอย มีบนัทกึว่าเป็นปีทีมี่ยอดขายสูงสุด ซึง่ในปจัจุบนัมีสาขาแบ่งอยู่

ตามเมืองใหญ่ๆท ัง้ในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วท ัง้หมด 61 

แหง่  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (ม้ือที6่) 

อสิระใหท้่านไดช้้อปป้ิงตามอธัยาศยัที่ เอาท์เล็ท ลาวลัเล่ (La Vallée Village Outlet) (ระยะทาง 62 กม. / 1 ชม.)  เป็นเอาท์
เล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรด์เนมชือ่ดงัตา่งๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกตอิย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ ใหเ้ป็นสถานทีท่ีไ่ดร้บั

ความนิยมเป็นอยา่งมากจากนกัทอ่งเทีย่วทีชื่น่ชอบการช็อปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม โดยปจัจุบนั เอาท์เล็ทลาวลัเล่มีสนิคา้แบรนดเ์นม

จ าหน่ายอยู่หลาย 10 แบรนด์ VERSACE หน่ึงในแบรนด์ที่ได้รบัความนิยมใน และยงัมี GUCCI, LACOSTLE, ERIC 

BOMPARD หรือ BACCARAT ก็มีเชน่กนั  

17.30น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร ั่งเศส เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ 

21.10 น. เดนิทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที ่WY132 

 

 

 

 
 

07.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมสักตั ประเทศโอมาน แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

09.05 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ ประเทศโดยสายการบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที ่WY815 

17.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

 

วนัทีห่า้     ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั - ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ

                                                                                                                    



 

 

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศไทย ( update 01 กรกฎาคม 2565 ) 
 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรียมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอร์ตตวัจรงิ  (อายุการใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เอกสาร International Vaccinated Certificate /วคัซีนพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวง
สาธารณสุข ทีไ่ดร้บัวคัซีนครบถว้นมาแลว้  
 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศฝร ั่งเศส ( update 20 มกราคม 2565 ) 
 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศฝร ั่งเศสจะตอ้งไดร้บัวคัซีนครบโดสแล้ว ชนิดของวคัซีนโควดิ-19 ทีห่น่วยงานของประเทศฝร ั่งเศสไดอ้อกประกาศ

เกีย่วกบัวคัซีน และรายละเอียดของการฉีดวคัซีนทีส่ามารถเดนิทางเขา้ฝร ั่งเศสได ้ดงัน้ี 

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

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

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

(4) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส จะตอ้งไดร้บัPfizer, Moderna เป็นเขม็ที ่2   เป็นเวลา

ไมน้่อยกว่า 7 วนั 

(5) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 7 วนั ส าหรบัผูท้ีเ่คยตดิเช้ือ 

COVID-19 มากอ่น 

ขอ้มูลจากทีม่า : France Diplomacy - Ministry for Europe and Foreign Affair 

- เดก็ทีอ่ายุต ่ากว่า 12 ปีและยงัไมไ่ดร้บัวคัซีน ใหถ้ือสถานะวคัซีนตามของพอ่หรือแมห่รือผูป้กครองทีเ่ดนิทางดว้ย 

- ต ัง้แตว่นัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2565 ผูท้ีมี่อายุ 18 ปีขึน้ไปทีต่อ้งการเดนิทางเขา้ประเทศฝร ั่งเศสตอ้งไดร้บัวคัซีนชนิด mRNA เพิม่เตมิ 1 เขม็ 

โดยเวน้ระยะหา่งอยา่งชา้ทีสุ่ด 9 เดอืนหลงัไดร้บัวคัซีนเขม็สุดทา้ย หากเลยก าหนดเวลาดงักลา่ว ประวตักิารรบัวคัซีนของตนจะไมไ่ดร้บั

การรบัรองว่าครบตามเกณฑ ์

► เตรียมเอกสารเดนิทางเขา้ประเทศฝร ั่งเศส EU Digital Passenger Locator Form (EU DPLF) (ทางบรษิทัเตรียมให)้ **เอกสาร

มีการและข ัน้ตอนการเดนิทางมีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา กรุณาอพัเดทอีกคร ัง้กอ่นการเดนิทาง** 
 

► ผูเ้ดนิทางเขา้เขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซีน ครบ2โดสแล้ว  

ชนิดของวคัซีนโควดิ-19 ทีป่ระเทศไทยรบัรอง มี ดงัน้ี 
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 าหรบัผูเ้ดนิทางทีไ่มไ่ดร้บัวคัซีน หรือไดร้บัวคัซีนไมค่รบ  

สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. กอ่นเดนิทางมาถงึประเทศไทย  

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้น้ีจะตอ้งมีจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักล่าว 

- จะสง่จอยน์ทวัร์กบับรษิทัทีมี่โปรแกรมใกล้เคยีงกนั 

- หรือเลือ่น หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจ้งใหท้า่นทราบลว่งหน้ากอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษิทัจะ

ท าการแจ้งใหท้า่นทราบกอ่นล่วงหน้า 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้   



 

 

► การจองทวัร์และช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 25,000 บาท + คา่บรกิารท าวีซา่ 5,500 บาท (30,500) 

 กรุณาสง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืน่วีซา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทวัร์ 

- คา่ทวัร์สว่นทีเ่หลือช าระ 20-25 วนักอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษิทัฯตอ้งออกต ั๋วหรือวีซา่ออกใกล้วนัเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่

ทวัร์สว่นทีเ่หลือตามทีบ่รษิทัก าหนดแจ้งเทา่นัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจ านวน

หน้าหนงัสือเดนิทางตอ้งเหลือว่างส าหรบัตดิวีซา่ไมต่ ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร์  

1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนักอ่นการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด (ทางบรษิทัฯ ขอเก็บคา่ใชจ้่ายตามที ่เกดิขึน้จรงิเชน่ คา่วีซา่ คา่

มดัจ าต ั๋วเครือ่งบนิ คา่มดัจ าโรงแรม คา่วีซา่  หรืออืน่ๆ)  

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทางคนืมดัจ า 50%  (ทางบรษิทัฯ ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ จรงิเชน่ คา่วีซา่ คา่

มดัจ าตวัเครือ่งบนิ  คา่มดัจ าโรงแรม หรืออืน่ๆ )  

3. ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนักอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่ายท ัง้หมดตามราคาทวัร์ทีต่ามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าทา่นสละ

สทิธิ ์ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิน้  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บ

คา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีวีซา่ถูกปฏเิสธจากสถานทูต (วีซา่ไมผ่า่น) ทางบรษิทัจะท าการเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

8. ตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของนกัทอ่งเทีย่ว ผู้

ประกอบธรุกจิน าเทีย่วมีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้่ายจรงิเพือ่เตรียมการจดัน าเทีย่ว ใหน้ ามาหกัจากเงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจ่าย ท ัง้น้ี ผู้ประกอบ

ธุรกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบ เชน่ คา่วีซา่ คา่มดัจ าต ั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรืออืน่ๆ 

 

 

อตัราคา่บรกิารน้ีรวม  

(บรษิทั ด าเนินการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึง ไมส่ามารถรีฟนัดเ์ป็นเงนิหรือการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1. คา่ต ั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทวัร์ขา้งตน้   

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไว้ในรายการหรือ ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพกั 3 ทา่นถา้วนัทีเ่ขา้พกัหอ้งโรงแรม ไมมี่หอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มีคา่ใชจ้่ายพกัเดีย่วเพิม่) 

หรือเป็นการเพิม่เตียงเสรมิ หรือ SOFA BED และกรณีหอ้งพกัในเมืองทีร่ะบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวนัหยุด มีงานแฟร์

ตา่งๆ บริษทัขอจดัทีพ่กัในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมทีพ่กัส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรบัอากาศทีส่ามารถปรบัควบคมุ

ความเย็นไดภ้ายในหอ้งพกั เน่ืองจากสภาพภูมอิากาศหนาวเย็นเกือบท ัง้ปี  

4. ต ั๋วกรุป๊ไมส่ามารถ Upgrade ทีน่ ั่งเป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มต ั๋วกรุป๊เทา่นัน้ไมส่ามารถ

เลือ่นวนัได ้ใน กรณีทีท่า่นตอ้งการแยกวนัเดนิทางกลบัหรือไปกอ่น โปรดตดิตอ่เจ้าหน้าทีเ่พือ่สอบถามราคาอกีคร ัง้ และการ

จดัทีน่ ั่งของผูเ้ดนิทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบนิ ทางบรษิทัไมส่ามารถเขา้ไปเพือ่แทรกแซงได ้ 

5. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไว้ในรายการทวัร์ขา้งตน้  

6. เจ้าหน้าทีบ่รษิทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. คา่น ้าหนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถือขึน้เครือ่งได ้8 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ

ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีมี่การเรียกเก็บ และกรณีน ้าหนกัสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสียคา่ปรบัตามทีส่ายการบนิเรียก

เก็บ  

8. การประกนัภยั บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz Travel แบบแผน

ประกนัภยั Group tour ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเว้น เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม์ประกนัภยั  โดยท ัง้น้ีการท าประกนัน้ี

จากบรษิทั  มากกว่าขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทาง

เทา่นัน้ แตท่ ัง้น้ี ทา่นสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่น

ตอ้งการซ้ือความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจ้งความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ ซ้ือความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจ้งความ

ประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ  

9. คา่รถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบุไว้ในรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 

10. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารน้ีไมร่วม  

1. คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  จากทา่น 

2. คา่บรกิารและยืน่วีซา่เชงเกน้ (ประเทศฝร ั่งเศส) 5,500 บาท 

3. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ เป็นตน้  

4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  

5. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกต ั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

7. คา่พนกังานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

8. คา่ทปิคนขบัรถทา่นละ 50 EUR หรือ ประมาณ 1,900บาท/ทา่น ส าหรบัหวัหน้าทวัร์แล้วแตค่วามประทบัใจ  

 

กรณีวีซา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัร์มาแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ 

เชน่คา่วีซา่และคา่บรกิารยืน่วีซา่/คา่มดัจ าต ั๋วเครือ่งบนิ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอียดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลูกคา้และบรษิทั 

ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรือปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีมี่ผูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจ้งใหท้ราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ท ัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอีกคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศเรียบรอ้ย

แล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี/่ปลอดบุหรีไ่ด ้โดย

อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ท ัง้น้ีขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อยา่งน้อย14วนักอ่นการเดนิทาง มิฉะนัน้ 

บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

10. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกนัภยั บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz Travel แบบแผน

ประกนัภยั Group tour ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเว้น เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม์ประกนัภยั  โดยท ัง้น้ีการท าประกนัน้ีจากบรษิทั  

มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ ัง้น้ี ทา่น

สามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซ้ือความคุม้ครองเพิม่เตมิ

สามารถแจ้งความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ ซ้ือความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจ้งความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ 

13. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมืองไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

 



 

 

 
 

 เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวีซา่เชงเกน้ (France) 

ระยะเวลาด าเนินการพจิารณาวีซา่ 10-15 วนัท าการ 

** หากผูเ้ดนิทาง เคยสแกนลายน้ิวมือภายใน 3 ปี กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีแ่ผนกวีซา่ของทวัร์ **โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของ

เจา้หน้าที ่เน่ืองจากสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวีซา่อยูเ่ป็นประจ า 

 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ โดยนบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย และมีจ านวนหน้าเหลือ

อยา่งน้อย 2-3 หน้า เพื่อใหท้างสถานทูตตดิหน้าวีซ่า (หากมีอายุไมเ่พียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเลม่ใหม ่กอ่นจดัสง่

ใหก้บัเจา้หน้าที) หากผูส้มคัรเคยไดร้บัวีซา่เชงเกน้ กรุณาจดัสง่หลกัฐานใหก้บัทางบรษิทัทวัร์      เพือ่น าไปแสดงตอ่สถานทูต 

 

2. รูปถา่ย รูปสีหน้าตรง ฉากหลงัสีขาว ขนาด 2x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถา่ยมีอายุไมเ่กนิ 3เดือน หา้มตกแตง่

รูป,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดบั,หา้มใสค่อนแทคเลนส์ และตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขียน แม็ก หรือใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถา่ยช ารุด และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

   (ใบหน้าใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 

3. เอกสารสว่นตวั 

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

หากมีเอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถา้มี) ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทูตตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

 - ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสียชีวติ) 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกุล (ถา้เคยมีการเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากวา่20ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

 - ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาสูตบิตัร 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากวา่20ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

 - ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาสูตบิตัร 

 - หนงัสือยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบดิา-มารดา 

โดยตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนงัสือรบัรองยนิยอมให้

บุตรเดนิทางจากมารดา หรือหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนงัสือรบัรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดาบดิา 

หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับดิา-มารดา จะต้องมีหนงัสือรบัรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกบับุคคลที่สาม พรอ้มกบัยินยอมสนบัสนุน

คา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านกังานเขต/อ าเภอตามหลกัฐานทีอ่ยูต่ามทะเบียนบา้นของทา่น (พรอ้ม

แนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทบัตรารบัรอง

จากทางราชการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวนันดัหมายทีเ่ด็กแสดงตวัยืน่ค ารอ้งขอวีซา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดง

ตวัพรอ้มกบับุตร และเซ็นเอกสารตอ่หน้าเจ้าทีท่ีร่บัยืน่วีซ่า กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงั
โดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสือรบัรองการท างาน ทีท่ างานปจัจุบนั (เอกสารมีอายุ 30 วนั กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวีซา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ั่วไป ท ั้งภาครฐัและเอกชน ใช้หนงัสือรบัรองการท างานจากบริษทัที่ท่านท างานปัจจุบนั   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงนิเดือนทีไ่ดร้บั, วนั เดือน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไมต่อ้งระบุชือ่ประเทศ ให้
ใช ้European แทน) และกลบัมาปฏบิตังิานตามปกตหิลงัครบก าหนดวนัลา พรอ้มประทบัตราบริษทั และลงนามผูม้ีอ านาจอย่าง
ชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 



 

 

4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกจิการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403), หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนบรษิทัฯ (DBD), (คดัส าเนาไมเ่กนิ 90 วนั พรอ้มแปล
เป็นภาษาองักฤษ) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรียน/นกัศกึษา ใชห้นงัสือรบัรองฉบบัจรงิจากสถาบนัการศกึษาเทา่นัน้ สถานทูตไมร่บัพจิารณาบตัรนกัเรียน, 

ใบประกาศนียบตัร และใบรบัรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วนั กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวีซา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสียชีวติ), หลกัฐานการเงนิของตนเองหรือสามี   ในกรณีที่

ไมไ่ดเ้ดนิทางรว่มกนักบัสามี จ าเป็นตอ้งมีจดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ยจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกุล    วนั เดือน ปีเกดิ 

ของสามีและบุตร ทีม่ีความสมัพนัธ์รว่มกนั (จดหมายช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของท ั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ 
จ าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พรอ้มแนบหลกัฐานหรือเอกสาร

ประกอบ อาท ิรูปถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใช้จา่ยเอง ใช้ส าเนาสมุดบญัชีเงนิฝากออมทรพัย์ หรือส าเนาสมุดบญัชีเงนิฝากประจ า (บญัชีสว่นตวั) รายการ

เดินบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาเลือกบญัชีทีม่ีประวตักิารเดนิบญัชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ) และมียอดเงนิ

คงเหลืออยู่ในบญัชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกบัคา่ใช้จ่ายไดอ้ย่างไม่

เดือดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลบัสูภู่มลิ าเนา และขอหนงัสือรบัรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) ซึง่ตอ้งเป็น

บญัชีเดียวกนั Statement ขา้งตน เป็นภาษาองักฤษ ระบุสกุลเงนิ Euro เทา่นัน้ 
 

 

5.2 ผู้เดินทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จ่ายเอง จ าเป็นตอ้งเขียนหนงัสือรบัรอง ช้ีแจงความสมัพนัธ์ระหว่างตนกบัผูเ้ดนิทาง (Sponsor 
Letter) และขอหนังสือรบัรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน (Sponsor) 
ด าเนินการตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกบัขอจดหมายรบัรองฐานะการเงนิจากธนาคาร                         Bank  Sponsor/Bank 

Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อผู้สนบัสนุนที่เป็นเจ้าของบญัชี (Sponsor) และระบุชื่อผู้เดินทาง/ผู้ที่
ไดร้บัการสนบัสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบบัภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ใหต้รงกบัพาสปอร์ตทีใ่ชเ้ดนิทางเทา่นัน้   (กรุณายืน่
ขอจากธนาคารลว่งหน้า บางแหง่อาจใชเ้วลาด าเนินการนานถงึ 3 วนั) 

 

หมายเหต:ุ หากสมุดบญัชีเงนิฝากออมทรพัยไ์มส่มบรูณ์ (Book Bank) หรือมปีระวตักิารเดนิบญัชีไมค่รอบคลุมตามเงือ่นไขที่

ก าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชียอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 
 

กรุณาปรบัสมุดบญัชีเงนิฝากออมทรพัย์ใหแ้สดงเป็นยอดลา่สุด ครอบคลุมภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วีซา่ 
 

6. แบบฟอร์มกรอกขอ้มูลส าหรบัยืน่วีซ่าเชงเกน้ 
 

 เพื่อประโยชน์ในการยืน่วีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรบัยืน่วีซ่าทา้ยโปรแกรมทวัร์ใหต้รงกบัขอ้มูลความเป็นจริง เน่ืองจาก

บริษทัฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กบัทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมตัิค ารอ้งขอวีซ่า และทางบริษทัฯ ไม่สามารถกรอกประวตัิ/ข้อมูล

ส่วนตวัแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มูลไมถู่กตอ้งกบัความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏเิสธวีซ่า 

หรืออาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนินการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร์เรียบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มทา้ยรายการทวัร์ พรอ้มจดัสง่ใหก้บับรษิทัฯทนัที !! หาก

ด าเนินการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวีซา่ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบทุกกรณี 
 

 การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่น

จะถูกปฏเิสธวีซา่ สถานทูตไมค่ืนคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทุกกรณี 
  

 หากถูกปฏเิสธวีซา่ และมีความประสงค์ทีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวีซา่ใหม่ ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กคร ัง้ 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์ผูส้มคัรบางทา่น ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามที่

สถานทูตนดัหมาย (โปรดแตง่กายสุภาพ) ท ัง้น้ีบริษทัฯ จะสง่เจ้าหน้าทีเ่พื่อไปอ านวยความสะดวกแกท่า่น ตลอดท ัง้ชว่ยประสานงาน

กบัทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเตมิจากทางบริษทั ใคร่ขอความร่วมมือใหท้า่นจดัสง่เอกสาร

ดงักลา่วใหก้บัทางบรษิทั เพือ่น าสง่สถานทูตเชน่กนั 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้รบัวีซ่าแล้ว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิน์ าเรียนสถานทูตเพื่อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 

เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
 

เอกสารทุกฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวีซา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 



 

 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วีซา่ กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหส้มบูรณ์ และทางบรษิทัไมม่ีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

 
 

 

แบบฟอร์มส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซีา่เชงเกน้ (France) 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มูลใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วีซา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

กรณีผูส้มคัรเคยไดร้บัวีซา่หรือพ านกัอยูใ่น สปป.ลาว โปรดแจง้เจา้หน้าทีแ่ผนกวีซา่ของบรษิทัฯ กอ่นยืน่ค ารอ้งวีซา่ฝร ั่งเศส 

 

1. ชือ่ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชือ่ - สกุลเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยูต่ามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

5. ทีอ่ยูพ่ านกัปจัจุบนั กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

6.โทรศพัท์มือถือ (โปรดระบ)ุ ..............................................  โทรศพัท์บา้น (ถา้ม)ี .......................................... 

7. อาชีพปจัจุบนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบใุนหนงัสือรบัรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรียน หรือมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอยา่งชดัเจน) 

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

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ........................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย์ ............. โทรศพัท์ทีท่ างาน/โรงเรียน/มหาวทิยาลยั ................................... อีเมล์ .......................... 

9. รายไดต้อ่เดือน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣    โสด   ⃣    สมรส  ⃣    แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣    หยา่   ⃣    มา่ย   ⃣    อยูก่นิฉนัสามี-ภรรยา     ⃣    แยกกนัอยู ่

11. ชือ่-สกุลคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วนั/เดือน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

12. ชือ่-สกุลของบดิา ..................................................... วนั/เดือน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

13. ชือ่-สกุลของมารดา .................................................. วนั/เดือน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 

14. ทา่นมี Passport เลม่เกา่ลา่สดุ หรือไม ่(ถา้ม)ี โปรดระบุ 

      เลขพาสปอร์ต ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

15. ยอดเงนิคงเหลือในบญัชีออมทรพัย์ (ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานทูตเพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวีซา่)  

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

16. ทา่นเคยไดร้บัวีซา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรือไม ่(โปรดระบรุหสัประเทศและเลขวีซา่ ............................) 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัที ่.............................................. ถงึวนัที ่.................................................. 

17. เคยถูกพมิพ์ลายน้ิวมือเพือ่การขอวีซา่ Schengen กอ่นหน้าน้ี 

                     ไมเ่คย  เคย  (กรุณาระบวุนั/เดือน/ปี ทีด่ าเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 



 

 

18.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

   ไมเ่คย  เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) ................................................................. 

19. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดนิทางและพ านกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 

                 ตวัผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษิทั/องค์กร) 

     เช็คเดนิทาง     กรุณาระบุชือ่ ............................................................. 

   บตัรเครดติ    ความสมัพนัธ์ ............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจดัสง่เอกสารให้บรษิทัฯล่าช้า อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวี

ซา่ของทา่นไมไ่ดร้บัการอนุมตัทินัตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบทุกกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทวัร์ และช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร์เรียบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณาจดัสง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกขอ้มูลส าหรบัยืน่วีซ่า (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร์)    พรอ้ม

จดัสง่ใหก้บับรษิทัฯทนัที !! หากด าเนินการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวีซา่ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไมร่บัผดิชอบ

ทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชดัเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกบัเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต 

เน่ืองจากข้อมูลท ัง้หมด บริษทัฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกบั

ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวีซา่ 

  - หากหน่วยงานยงัไมส่ามารถออกหนงัสือรบัรองการงานฉบบัจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของทา่นใหช้ดัเจน (ระบุ
เป็นภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั, ต าแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงนิเดือนทีไ่ดร้บั และวนัเดือนปีทีเ่ริม่งาน 

 

 เมือ่ทา่นไดร้บัยืนยนัการเดนิทาง/ใบนดัหมายส าหรบัยืน่วีซา่ จากเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 
  - กรุณาจดัสง่หนงัสือเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบบัจรงิส าหรบัยืน่วีซา่ใหก้บับรษิทัฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 สปัดาห์ กอ่น

ถงึวนันดัหมายยืน่วีซา่ 

          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสือเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทูตดูประวตักิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมตัวีิซา่เป็นดลุพนิิจของทางสถานทูต บรษิทัฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ ท ัง้น้ีบรษิทัเป็นเพียง
ตวักลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


