
 

WY112 ไปซิคะ PARIS FRANCE 5D3N  

 

●●● ไปซิคะ..PARIS FRANCE 5D3N ●●● 

ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส 5วนั3คืน 

เยือนปารีสศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแฟชั่นทีล่ า้สมยัแห่งหนึ่งของ
โลก เดนิทางโดยสายการบนิระดับโลก Oman Air เครื่องใหมล่่าสุด B787-8 

Dream Liner ถ่ายรูปแลนดม์ารค์ หอไอเฟล ประตูชัยนโปเลยีน ถนนช็องเอลิเซ่ 
จัตุรสัคองคอร์ด ชมความงดงามพระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังอนัสวยงามทั ง
จิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ล่องเรือแม่น ้าแชน ช้อปปิ้ง
กระจายย่านถนน ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ และ ลาวัลย์เลย์ วิลเลจ เอ้าทเ์ล็ท  

อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน 
 เดินทางโดยสายการบิน OMAN AIR (WY) 

วันที ่ รายละเอยีดท่องเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติมัสกัต - สนามบิน
นานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์ - ปารีส 

2  ปารีส – พระราชวังแวร์ชายส์ – ช้อปป้ิงลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท 

3  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน 



 

4  
ปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝร่ังเศส – ถนนช็องเอลิเซ่ – จัตุรัสคองคอร์ด – 
ล่องเรือบาโตมุช - ช้อปป้ิงที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ท่าอากาศยานนานาชาติ ปารีส 
ชาร์ล เดอ โกลด ์

5  ท่าอากาศยานนานาชาตมัิสกัต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

อัตราคา่บริการ 

ก้าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

31 Oct - 04 Nov 2019  31,888  31,888 31,888 15,944 10,500 

06 - 10 Dec 2019  29,888  29,888 29,888 14,944 10,500 

13 - 17 Mar 2020  29,888  29,888 29,888 14,944 10,500 

27 - 31 Mar 2020  32,888  32,888 32,888 16,444 10,500 

รายละเอียดทัวร ์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติมัสกัต - สนามบิน
นานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์ - ปารีส 

06.00  พร้อมกันที่ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 
เคาน์เตอร์ T สายการบินโอมานแอร์ (WY) เจ้าหนา้ที่ให้การต้อนรับและอ านวยความ
สะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋าสัมภาระ 

09.15  เดินทางสู่สนามบินนานาชาติมัสกัต เที่ยวบินที่ WY818 

12.35  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมัสกัต แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 

14.45  เดินทางสู่ปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY131 

19.25  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝร่ังเศส 
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเพื่อความสะดวก
ในการนัดหมายเวลา) น าทา่นเดินทางสู่มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส 
เมืองทีม่ีมนตเ์สน่ห์อันเหลอืล้นติดอันดับ1ใน10 ของโลกที่นักท่องเทีย่วอยากมาเยือน
มากที่สุด สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ที่พัก   

พัก: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดินทาง) 



 

 

วันที่ 2 ปารีส – พระราชวังแวร์ชายส์ – ช้อปป้ิงลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื อที  1) 

น าทา่นเดนิทางสู่เมืองแวร์ซายส์ น าทา่นเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ 
(Versailles Palace) อนัยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถ่ินบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้าง
ขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้ง
จิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซึง่เป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล น า
ท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง อาทิเช่น โบสถ์หลวงประจ าพระราชวัง, ท้องพระโรงที่
ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก(Hall of Mirror) ทีม่ี
ความยาวถึง73เมตร ซ่ึงเป็นห้องที่พระยาโกษาธิบดี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์
มหาราชเคยเขา้ถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที่14แหง่ฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นห้องที่ใช้
ส าหรับจัดงานเลี้ยงและเตน้ร าของพระนางมารี อังตัวเนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลยุส์
ที่16, ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของ
จักรพรรดิ นโปเลียนที่ยิ่งใหญ่ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื อที่2)เมนูอาหารจีน 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู่ ลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท ช้อปป้ิง ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของเมือง
ปารีส อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสนุกกับการช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์ดังทั่วโลกมากกว่า 
80 ยี่ห้อ ด้วยราคาที่ถูกกวา่ช้อปทั่วไป โดยสินคา้ที่นีล่ดราคาตั้งแต่ 33% - 60% หรือ
มากกว่านัน้ ตามฤดูกาลปกติหรือเป็นสินค้าที่อาจจะหลุดเทรนด์ไปแล้วในชว่งฤดูที่ผ่าน
ไป อาทิ Giorgio Armani, Burberry, Celine, Longchamp, Givenchy,   Salvatore 
Ferragamo, Christian Lacroix, Kenzo, Miss Sixty, Bodum, Calvin Klein, 
Versace, Polo, Diesel, Cacharel, Camper, Dunhill, Lancel, Nina Ricci, 
Timberland,  Tommy Hilfiger (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกใน
การช้อปป้ิง) 

พัก: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดินทาง) 

  

 



 

วันที่ 3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื อที่3) 

อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน 

โดยท่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะทีม่ีครอบคลุมทั่วทั้งกรุง
ปารีส อาทิ รถไฟเมโทร, รถไฟ RER, รถแท็กซี่ รถโดยสารประจ าทาง ซ่ึงจะแบ่งโซนการ
เดินทางเป็น 5 โซน ลักษณะเป็นวงกลมคลา้ยโดนัท โดยเริ่มนับโซน1 จากจุดศนูย์กลาง 
ขยายทีละวงออกไปรอบนอก ส่วนใหญ่นักท่องเทีย่วทั่วไปจะเน้นจ า  โซนหลักๆในกรุง
ปารีส ซึ่งจะอยู่ในเขตโซน1-2 โดยมีเพียงพระราชวังแวร์ซายส์ที่จะอยู่ทางโซน 4 เท่านัน้, 
ส าหรับสนามบินนานาชาตปิารีส ชาร์ล เดอโกล และดิสนีย์แลนด์ จัดอยู่ระแวกโซน5 จึง
ท าให้บัตรโดยสารในกรุงปารีสมีมากมายหลายประเภท และเชื่อมระบบขนส่งอยา่ง Metro, 
RER, Tram รวมทั้งรถโดยสารประจ าทางที่เชื่อมเส้นทางเดินรถเข้าหากนัได้อยา่งลงตัว 
หรือท่านสามารถลองซื้อตัว๋โดยสารแบบ ตั๋ววัน (Mobilis) ซึ่งเป็นตัว๋เหมาจ่ายทีส่ามารถ
ขึ้นรถประเภทใดก็ได้ไม่จ ากัด ภายใน1วัน(One Day Pass) ซึ่งจะมีให้เลือกเป็นโซนตาม
สถานที่ที่ต้องการไป อาทิ โซน 1-2 อยู่ที่ประมาณ 7 ยูโร หรือ โซน 1-5 อยู่ที่ประมาณ 
16.60 ยูโร เป็นต้น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตรโดยสาร) 

โดยท่านอาจเดินทางสู่ ดิสนียแ์ลนด์ปารีส (Disneyland Paris) หรือ (Euro 
Disneyland) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งไม่ควรพลาด โดยดิสนีย์แลนด์ตั้งอยู่นอกกรุงปารีส 
ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ซ่ึงสามารถ  เดินทางโดยรถไฟจากตัวเมืองปารสี จนถึง
มาร์เน่ ลา วัลลี (Marne La Vallee) โดยดิสนีย์แลนดป์ารีส เปิดให้บริการคร้ังแรกในปี 
1992 มีเนื้อที่โดยประมาณ 350 ไร่ ซ่ึงท่านจะได้พบกับตัวละครดิสนีย์ที่ชื่นชอบ อาทิเช่น 
มิกกี้เมาส์(Mickey Mouse), โดนลัดด๊ั์ก (Donald Duck), กูฟฟี่ (Goofy) และตวัละครอื่นๆ
อีกมากมาย โดยดิสนยี์แลนด์ปารีส แบ่งพื้นที่ภายในเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Disneyland Park 
และ Walt Disney Studios Park โดยภายในดิสนียแ์ลนด์ปารีส มีเครื่องเล่น รา้นอาหาร 
รวมถึงร้านขายของที่ระลึกมากมาย (คา่ทวัร์ไม่รวมคา่บัตร Disneyland โดยทา่นสามารถ
ซ้ือต๋ัวออนไลนไ์ด้ทีห่น้าเวบ็ไซต์ของ Disneyland Paris) คา่ธรรมเนียมแรกเขา้
โดยประมาณ 45 - 70 ยูโร/สวน/คน 

หรือเข้าชมพิพิธภัณฑล์ูฟวร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชือ่เสียง 
เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะ
ที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมากกวา่ 35,000 ชิ้น ท่านสามารถเดินชมงานศิลปะชื่อ
ก้องโลก อย่างภาพวาดโมนาลิซา(Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, 
Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของเลโอนาร์โด ดาวินชี, รูปป้ัน The Victory 
of Samothrace หรือ รูปป้ันเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั้งมีรูปป้ันสฟิงซ์ (Sphinx), 
มัมมี่ (Mummy) หรอืร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานด้านหนา้ทางเข้า
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์จะสร้างเป็นรูปทรงพีระมิดที่สร้างขึ้นจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่
นักท่องเทีย่วต้องไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเป็นฉากทีม่ีอยู่ในในภาพยนตร์เรื่อง The Da 
Vinci Code ซึ่งนอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะถาวรแล้ว ยังมี  นิทรรศการชัว่คราว
ต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต ท าให้พิพิธภณัฑ์ลูฟวร์เป็นสถานทีม่ี
นักท่องเทีย่วมาเยือนปีล่ะเกือบ10ล้านคนเดินเทีย่วชมยา่นมงมาร์ต (Montmartre) ซึ่งเป็น
ย่านศิลปินมากว่า 200ปี สัมผัสกับมนตเ์สน่ห์และกลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะในฝรั่งเศส
รุ่งเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากด้านหนา้บันไดของวิหารสเกร
เกอร์  (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่เป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเดน่ของปารีส 



 
แล้วเชิญส ารวจร้านกาแฟ หรือชมเหล่าศิลปินที่วาดรปูอยู่ใกล้ๆ 

(อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 

พัก: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนวันเดินทาง) 

  

 

วันที่ 4 
ปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝร่ังเศส – ถนนช็องเอลิเซ่ – จัตุรัสคองคอร์ด – 
ล่องเรือบาโตมุช - ช้อปป้ิงที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ท่าอากาศยานนานาชาติ 
ปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื อที่4) 

น าทา่นเดนิทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มี
มนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเทีย่วอยากมาเยือนมาก
ที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ าสมยัแห่ง
หนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอทิธิพลของ การเมือง การศกึษา บันเทิง ส่ือ แฟชั่น 
วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
จากนั้น น าทา่นถา่ยภาพที่ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้า
หลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตนิในสมยัปฏิวัติ
ฝรั่งเศส แล้วผา่นเข้าสู่ น้าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) 
สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสร้างข้ึนใน
ปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื อที่5)เมนูอาหารท้องถ่ิน 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู่ ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาว
จากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัย  นโปเลียน น าชมและถ่ายรูปคู่กับ ประตูชัยนโป
เลียน (Arc de Triomphe)  สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก
เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี ค.ศ. 1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี 
ค.ศ.1836 จนสมควรแก่เวลา ได้เวลาช้อปป้ิง น าทา่นไปช้อปป้ิงที่ ถนนช็องเอลิเซ่ ถนน
สายแฟชั่นที่มีชื่อเสยีงของปารีส เป็นย่านการค้าที่ประกอบไปด้วยโรงละคร คาเฟ่ และ
ร้านค้าหรูหรา แบรนด์เนม มากมาย สองข้างทางมีตน้เชสต์นัด ที่ได้รับการตกแตง่อย่าง
สวยงามและปลูกเรียงรายเป็นระเบียบ ถนนสายนี้ได้รบัการขนามนามว่าเป็นถนนที่สวย
ที่สุดในโลก อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิง ตามอัธยาศยั จนถึงเวลานัดหมาย  จากนัน้ น้าท่าน
ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux  Mouches Cruise) ไปตามแมน่้ าแซนที่ไหลผ่านใจ
กลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตา่งๆตลอด
สองฝากฝั่งแม่น้ า เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทบัใจ จากนั้น น าทา่นช้อปป้ิงต่อที่ 
ห้างสรรพสินค้าชื่อดังได้อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี 



 
(Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องส าอาง น้ าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพา
ท่านสมัผัสกับบรรยากาศทีเ่ต็มไปด้วยนักช้อปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้า
ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) หรือท่าน
สามารถเลือกซ้ือสินคา้ของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจ
กลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเชน่ ช็อคโกแลต,เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกา
ยี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น (อสิระอาหารเย็นตาม
อัธยาศัยเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง) สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน
ปารสี ชาร์ล เดอ โกลล์ 

17.00  เดินทางถึงท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล เดอ โกลล์ ให้ท่านมีเวลาในการท้าคนืภาษี 
(Tax Refund) และเลือกซื้อสินค้าในร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.10  เหินฟ้าสู่สนามบินนานาชาติมัสกัตโดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY132 

 

 

 

วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตมัิสกัต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

07.15  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 

09.00  เหินฟ้าสู่ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ 
WY815 

17.45  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง,สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่าน
ท่องเที่ยวไดค้รบถ้วนตามโปรแกรม  

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางครั งนี จะต้องมีจานวน 20 ท่านขึ นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

     - จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

     - หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
ก่อนการเดินทาง 15 วัน 



 
     - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิม่ (ในกรณีที่ผู้เดนิทางไม่ถึง20ท่านและทา่นยัง
ประสงค์เดินทางต่อ)   โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหนา้ 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทุกครั ง มิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น 

3. การจองทัวร์และช้าระค่าบริการ 

     - กรุณาช้าระมัดจ้าและค่าวีซ่า ทา่นละ 24,500 บาท  (มัดจ้า 20,000 + ค่าวีซ่า 4,500) 

     กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยืน่วีซา่พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร ์

     - ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดนิทาง 

**ส าคัญ** ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจาก
วันเดินทางไป-กลับและจ านวนหนา้หนังสือเดินทางตอ้งเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3หนา้) **
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณา
ส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

4. การยกเลิกและคืนคา่ทัวร์ 

     เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินคา่จองค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก 
เลือ่น ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธ
มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คนืค่าทัวร์
ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถงึ เมื่อทา่นออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใด
รายการหนึ่ง หรือไมเ่ดินทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน 
ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5. อัตราค่าบริการนี รวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างตน้ 

    (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ป
เท่านัน้ไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

3. ค่าอาหาร คา่เขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทวัร์ขา้งต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน้ าหนักกระเป๋า สายการโอมานแอร์ สัมภาระ2ใบ/ท่าน โหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กิโลกรัม 
ถือขึ นเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ
เรียกเก็บ และกรณีน้ าสัมภาระเกินทา่นต้องเสียคา่ปรบัตามที่สายการบินเรยีกเกบ็ 



 
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ 
กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY 3 โดยจะมีความคุม้ครองเบ้ืองต้น ดังนี้ 

- การสูญเสียชีวิต/อวยัวะจากอุบัติเหตุ 

  ผู้เอาประกันภัยทีม่ีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

  ผู้เอาประกันภัยทีม่ีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

  ผู้เอาประกันภัยทีม่ีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์  วงเงินคุ้มครอง 750,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศผู้เอาประกันทีม่ีอายุ 1-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 2,000,000 บาท ผู้
เอาประกันที่มีอาย ุ76-80 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทยผู้เอาประกันภัยทีม่ีอายุ1-75 วงเงินคุม้ครอง 100,000 บาท ผู้
เอาประกันที่มีอาย ุ76-80 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภยั โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จาก
บริษัท  มากกวา่ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน้าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน้าเที่ยว ท้าประกันเฉพาะ
อุบัติเหตุในการเดนิทางเท่านั น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ครองและข้อยกเวน้แผน
เติมจากเว็บไซด์ MSIG ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิม่เตมิสามารถแจ้งความประสงค์มาที่
บริษัทฯ 

7. ค่าภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน้า มันตามรายการทวัร์ 

8.ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนญุาตให้คนขับรถเกิน 
12 ช.ม./วัน) 

9.โปรแกรมนี้รวม Vat เรียบร้อยแล้ว 

6. อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม คา่ซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็น
ต้น 

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ท า
การขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

6. ค่าวีซ่า + ค่าบริการ ท่านละ 4,500 บาท 



 
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EURO ต่อทริป ส้าหรับหัวหน้าทัวร์แลว้แต่ความประทับใจ
และน ้าใจจากท่าน 

กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช้าระค่าทัวร์มาแล้ว ทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจ้าต๋ัว
เคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวแล้ว )/ค่ามัดจ้าแลนด์ (กรณีใกล้วันเดินทาง)  

7. หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและ
ความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์
ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณทีี่มีผู้รว่มคณะไม่ถึง 20
ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุ
ต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น
, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทั้งหมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรม
ที่พักในต่างประเทศเรยีบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับ
ผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึน้อยู่กับ
ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 
20วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผู้จัดก ากบัเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจ



 
คนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี 
อื่น ๆ  

12.การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุม้ครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการ
เดินทางท่องเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เทา่นัน้ ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย 
ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือวา่ทา่นได้เข้าใจและยอมรับ
ข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ทา่นสามารถซือ้ประกันสุขภาพในระหวา่งการเดินทางได้จาก
บริษัทประกันทั่วไปและควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองให้ละเอียด) 

13.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้
จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

14.ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี 
อืน่ ๆ 

  

เอกสารประกอบการยื่นค้าร้องขอวีซ่าเชงเก้น 
(France) 

ระยะเวลาดา้เนินการพิจารณาวีซา่ 10-15 วันทา้การ 

** หากผู้เดินทาง เคยสแกนลายนิ วมอืภายใน 3 ปี กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่แผน
กวีซ่าของทวัร์ ** 

โปรดดา้เนินการตามค้าแนะน้าของเจ้าหนา้ที่ เนือ่งจากสถานทตูมกีาร
เปลีย่นแปลงขอ้ก้าหนดเงื่อนไข รวมถึงเอกสารท่ีใช้สา้หรับยืน่ค้ารอ้งขอวีซ่าอยู่

เป็นประจ้า 

1.  พาสปอร์ต โดยมีอายไุม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวนัหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง
ประเทศไทย และมีจ านวนหน้าเหลืออยา่งน้อย 2-3 หน้า เพื่อให้ทางสถานทูตตดิหน้าวีซา่ (หากมีอายุ
ไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ กอ่นจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวี
ซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร ์เพื่อน าไปแสดงต่อสถานทูต  

2.  รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ ว หรือ 4.5x3.5cm จ้านวน2ใบ รูปถ่ายมี
อายุไม่เกิน 3เดือน ห้ามตกแต่งรูป,ห้ามสวมแวน่ตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และ
ต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถา่ยรูปเทา่นั้น 



 
** ห้ามขีดเขยีน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจส่งผลให้รูปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใช้
งานได้ ** 

   (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ)  

 

3.  เอกสารส่วนตัว 

       - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย)  

หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพิม่เติม (ถ้าม)ี ทา่นจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ดังนี ้

       - ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

       - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลีย่น)  

กรณีเด็กอายุต่ ากวา่20ปี (บิดาและมารดาเดนิทางไปด้วย) จ าเป็นต้องยืน่เอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ดังนี ้

       - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร  



 
กรณีเด็กอายุต่ ากวา่20ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิม่ พร้อมแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ดังนี ้

       - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 

       - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผูป้กครอง บิดา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้อง
มีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมี
หนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดนิทางกับบิดา-มารดา จะต้องมี
หนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทาง
ให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของ
ท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมนีายอ าเภอหรือ
ผู้อ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกต้องตามกฎหมาย โดยวนันัด
หมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และ
เซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าทีท่ีร่ับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลัก
หลังโดยมีรายละเอียดว่าฝา่ยใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท างาน ที่ท างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยืน่ค าร้อง
ขอวีซ่า)  

4.1 กรณีเป็นพนักงานทัว่ไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชห้นังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างาน
ปัจจุบัน   โดยระบุต าแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วนั เดือน ปี ที่เริ่มท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางาน
ไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลบัมาปฏิบัติงานตามปกติหลัง
ครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอ านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจาก
หน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) 

4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียน
บริษัทฯ (DBD), (คัดส าเนาไม่เกนิ 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านัน้ สถานทูตไม่
รับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่น
ค าร้องขอวีซา่) 

4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

 4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวติ), หลักฐานการเงินของ
ตนเองหรือสามี   ในกรณีทีไ่ม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี 
(Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มคีวามสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมาย
ชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นั้น)  

4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินคา้
ออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการท างาน แหล่งทีม่าของ
รายได ้พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเชา่, โฉนดที่ดนิ ฯลฯ เป็นต้น 
(จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) 



 
5.  หลักฐานการเงิน 

5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมดุบัญชีเงินฝากประจ า 
(บัญชีส่วนตัว) รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มี
ยอดเงิน เขา้-ออก สม่ าเสมอ) และมยีอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็น
ว่ามีฐานะทางการเงินเพยีงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อยา่งไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่
ภูมิล าเนา และขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) ซึ่งต้องเป็นบัญชี
เดียวกนั Statement ขา้งตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน Euro เทา่นั้น  

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกคา่ใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องเขยีนหนังสือรับรอง ช้ีแจงความสัมพันธ์ระหวา่งตนกับ
ผู้เดินทาง (Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเทา่นั้น โดยให้
บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน (Sponsor) ด าเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะ
การเงินจากธนาคาร Bank Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบุชื่อ
ผู้สนับสนุนที่เป็นเจ้าของบัญชี (Sponsor) และระบุชื่อผู้เดินทาง/ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน เอกสารต้อง
เป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดช่ือ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทางเท่านัน้ (กรุณายื่นขอจาก
ธนาคารล่วงหนา้ บางแห่งอาจใช้เวลาด าเนินการนานถึง 3 วัน) 

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์ (Book Bank) หรือมีประวัติการเดนิบัญชีไม่
ครอบคลุมตามเงื่อนไขที่ก าหนด ทา่นจ าเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคาร
เท่านัน้ (Bank Statement) 

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แสดงเป็นยอดล่าสุด ครอบคลุมภายใน 3-5 วัน ก่อนวันนดั
หมายยื่นวีซ่า  

6.  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส้าหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 

     เพื่อประโยชน์ในการยืน่วีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซา่ทา้ยโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูล
ความเป็นจริง เนื่องจากบริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติค าร้องขอวีซา่ 
และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูลส่วนตวัแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบวา่ข้อมูล
ของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไมถู่กต้องกับความเป็นจริง ทา่นอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลา
ด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึน้  

     เมื่อทา่นช าระเงินมัดจ าค่าทัวรเ์รียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มทา้ยรายการทัวร์ พร้อม
จัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซา่ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี  

     การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็น
การถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุก
กรณี     

     หากถูกปฏิเสธวีซา่ และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง 

 



 
     บางกรณ ีสถานทูตอาจมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อ
ไปอ านวยความสะดวกแกท่่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความ
ประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทาง
บริษัท เพื่อน าส่งสถานทูตเช่นกัน 

กรณียกเลิกการเดนิทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิน์ าเรียนสถานทูตเพื่อ
พิจารณาต่อวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของ
บริษัทฯ  

เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการยื่นค้าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น !! 

พร้อมแนบส้าเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จ้าเป็นตอ้งเซ็นรับรองส้าเนาถูกต้อง) 

เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มีนโยบาย
รับแปลเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบฟอร์มส้าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น 
(France)  

 
โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มลูใหค้รบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซา่ของท่าน 

(กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
กรณีผู้สมัครเคยได้รบัวีซ่าหรือพ้านักอยู่ใน สปป.ลาว โปรดแจง้เจ้าหน้าที่แผนกวี

ซ่าของบริษัทฯ กอ่นยื่นคา้ร้องวีซ่าฝรั่งเศส 

  

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

2. ชื่อ - สกุลเดิม (ตอนเกดิ)     ............................................................................................ 

3. เพศ             ชาย              หญิง 

4. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)....................................................................... 

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

รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

5. ที่อยู่พ านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษ)....................................... 

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

รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) ............................  โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) .................................... 

7. อาชีพปัจจุบัน .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับทีร่ะบุในหนังสือรับรองการงาน)  ........................................................... 

8. ชื่อสถานที่ท างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวทิยาลยั (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุ
อย่างชัดเจน) 

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

ที่อยู่ทีท่ างาน ................................................................................................................... 



 
รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ทีท่ างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลยั ...................................  

อีเมล์ ............................................................. 

9. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ        ⃣   โสด              ⃣   สมรส          ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

                          ⃣   หยา่              ⃣   ม่าย            ⃣   อยู่กินฉันสามี-ภรรยา             ⃣   แยกกันอยู ่

11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกดิ................   

สถานที่เกิด ............................................ 

12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด.................  

สถานที่เกิด ........................................... 

13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วนั/เดือน/ปี เกิด................   

สถานที่เกิด ........................................... 

14. ท่านมี Passport เลม่เก่าล่าสุด หรือไม่ (ถา้ม)ี โปรดระบุ 

      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ ..................  

ออกให้ ณ ประเทศ ................................ 

15. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ (ทีท่่านใช้แสดงกับสถานทูตเพื่อยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

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

16. ท่านเคยได้รับวซี่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือไม่  

(โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซา่ ............................) 

      ไม่เคย 

       เคยได ้ ใช้ได้ต้ังแตว่นัที่ .........................................  ถึงวันที่ ........................................ 

17. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้มือเพื่อการขอวีซา่ Schengen ก่อนหน้านี ้

                    ไม่เคย               เคย  (กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี ที่ด าเนนิการ หาก
ทราบ)  ……………………………………… 

 



 
18.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวีซา่หรือไม ่

                   ไม่เคย          เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) 
................................................................. 

19. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยูข่องผู้ร้องขอ 

               ตัวผู้ขอวีซ่าเอง          มีผู้อืน่ออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

               เช็คเดนิทาง              กรุณาระบุชื่อ.............................................................. 

               บัตรเครดิต                ความสัมพันธ์ ............................................................ 

               เงินสด 

       หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวีซา่จากทาง
สถานทูต         กรณีวีซา่ของท่านไม่ได้รับการอนุมัตทิันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบทุกกรณี 

  

     เมื่อทา่นได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าคา่ทวัร์เรียบร้อยแล้ว 

       - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซา่ 
(เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร์)    พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผล
ต่อกระบวนการพิจารณาวีซา่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

       - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ทา่นกรอกต้องตรงกับเอกสาร
ที่จะใช้ยื่นสถานทูต เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผา่นระบบ
ออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

         - หากหนว่ยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการ
ท างานของทา่นให้ชัดเจน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก่ ชื่อบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, 
เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดอืนปีที่เริ่มงาน 

     เม่ือท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส้าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

         - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ 
อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อนถ  

 


