
  

 

 

 

 

 

 

CODE: WY112 ●●● ไปซคิะ..PARIS FRANCE 5D3N ●●● 

 
 

●●● ไปซคิะ..PARIS FRANCE 5D3N ●●● 

ทวัรฝ์ร ั"งเศส ปารสี 5วนั3คนื 
 เดนิทางโดยสายการบนิ OMAN AIR (WY) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดี"ยว
เพิ"ม 

ที"น ั"ง หมายเหต ุ

31 ต.ค.-04 พ.ย.62 31,888 

ไมม่รีาคาเด็ก  
(เด็กไมเ่กนิ 2 ขวบ/Infant 15,000 บาท) 

10,500    25  

06 – 10 ธ.ค.62 29,888 10,500 25  

13 – 17 ม.ีค.63 29,888 10,500 25  

27 – 31 ม.ีค.63 32,888 10,500 25  

** ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิาร ทา่นละ 4,500 บาท ** 
 

 เยอืนปารสีศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ วฒันธรรม และแฟช ั"นที"ลํ Zาสมยัแหง่หนึ"งของโลก 

 เดนิทางโดยสายการบนิระดบัโลก Oman Air เครื"องใหมล่า่สดุ B787-8 Dream Liner  

 ถา่ยรปูแลนดม์ารค์ หอไอเฟล ประตชูยันโปเลยีน ถนนช็องเอลเิซ ่จตัรุสัคองคอรด์ 

 ชมความงดงามพระราชวงัแวรซ์ายส ์พระราชวงัอนัสวยงามท ัZงจติรกรรมฝาผนงั รปูปัZน รปูแกะสลกัและ
เครื"องเรอืน 

 ลอ่งเรอืแมนํ่ Zาแชน  



  

 

 

 

 

 

 

 ชอ้ปปิZ งกระจายยา่นถนน หา้งแกลเลอรี" ลาฟาแยตต ์และ ลาวลัยเ์ลย ์วลิเลจ เอา้ทเ์ล็ท 

 อสิระฟรเีดยท์อ่งเที"ยวตามอธัยาศยั 1 วนั 

 
 
■ FLIGHT: 
DEPARTURE: WY818 BKK-MCT 09.15-12.35// WY131 MCT-CDG 14.45-19.25 

RETURN:        WY132 CDG-MCT 21.10-07.15+1//WY815 MCT-BKK 09.05-17.45  

 

 

 

 

06.00 น. พรอ้มกันที�ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 
เคานเ์ตอร ์T สายการบนิโอมานแอร ์(WY) เจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้น
เอกสารตดิแท็กกระเป๋าสมัภาระ 
09.15 น. เดนิทางสูส่นามบนินานาชาตมิสักตั เที"ยวบนิที" WY818 
12.35 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตมิสักตั แวะรอเปลี�ยนเครื�อง 
14.45 น.  เดินทางสู่ปารสี ประเทศฝร ั"งเศส โดยสายการบนิโอมานแอร  ์ เที"ยวบนิที" 
WY131 
19.25 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร ั"งเศส (เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทย 
5ชั�วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นําทา่นเดนิทางสูม่หานครปารสี เมอืงหลวงของ
ประเทศฝร ั"งเศส เมอืงที�มมีนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ตดิอนัดบั1ใน10 ของโลกที�นักทอ่งเที�ยวอยากมาเยอืนมากที�สดุ สมควรแกเ่วลา
นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก   
           �  พกั: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
       (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

เชา้   � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืZอทีZ 1) 

วนัที"หนึ"ง     กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- สนามบนินานาชาตมิสักตั - สนามบนินานาชาตปิารสี  
                  ชารล์ เดอ โกลด ์- ปารสี 

วนัที"สอง             ปารสี – พระราชวงัแวรช์ายส ์– ชอ้ปปิZ งลาวลัเลย ์วลิเลจ เอาทเ์ลท            � อาหารเชา้ ,เที"ยง                                                                  



  

 

 

 

 

 

 

    นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแวรซ์ายส ์นําทา่นเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) 
อนัยิ�งใหญ่ (มไีกดท์อ้งถิ"นบรรยายในพระราชวงั) ที�สรา้งขึ:นตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี� 14 ภายในตกแตง่อยา่ง
วจิติรอลังการ ทั :งจติรกรรมฝาผนัง รูปปั:น รูปแกะสลักและเครื�องเรอืน ซึ�งเป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล นําท่านชมหอ้งต่างๆของ
พระราชวัง อาทเิชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง, ทอ้งพระโรงที�ตกแต่งอย่างวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี�, หอ้ง
กระจก(Hall of Mirror) ที�มคีวามยาวถงึ73เมตร ซึ�งเป็นหอ้งที�พระยาโกษาธบิด(ีปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคย
เขา้ถวายสาส์นต่อพระเจา้หลุยส์ที�14แห่ง
ฝรั�งเศส อกีทั :งยังเป็นหอ้งที�ใชสํ้าหรับจัดงาน
เลี:ยงและเตน้รําของพระนางมารี อังตัวเนตต์ 
มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี�16, ชมหอ้งบรรทม
พระราชนิีที�ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียน
ปราบดาภิเษกของจักรพรรดิ นโปเลียนที�
ย ิ�งใหญ ่  
เที"ยง       � รบัประทานอาหาร
กลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืZอที"2)
เมนอูาหารจนี 
บา่ย          นําท่านเดนิทางสู่ ลาวลัเลย ์วลิเลจ เอาทเ์ลท ชอ้ปปิZ ง ตั :งอยู่ทิศ
ตะวันออกของเมอืงปารสี อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิและสนุกกับการชอ้ปปิ:งสนิคา้แบรนด์
ดังทั�วโลกมากกว่า 80 ยี�หอ้ ดว้ยราคาที�ถูกกว่าชอ้ปทั�วไป โดยสนิคา้ที�นี�ลดราคา
ตั :งแต ่33% - 60% หรอืมากกวา่นั:น ตามฤดกูาลปกตหิรอืเป็นสนิคา้ที�อาจจะหลดุเทรนด์
ไปแลว้ในช่วงฤดูที�ผ่านไป 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 (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพื"อความสะดวกในการชอ้ปปิZ ง) 
                 �  พกั: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
  (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

เชา้   � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืZอที"3) 
     อสิระใหท้า่นทอ่งเที"ยวตามอธัยาศยัเต็มวนั 
    โดยทา่นสามารถเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวกโดยระบบขนสง่สาธารณะที�มคีรอบคลมุทั�วทั :งกรงุปารสี อาท ิรถไฟเม
โทร, รถไฟ RER, รถแท็กซี� รถโดยสารประจําทาง ซึ�งจะแบง่โซนการเดนิทางเป็น 
5 โซน ลักษณะเป็นวงกลมคลา้ยโดนัท โดยเริ�มนับโซน1 จากจุดศนูยก์ลาง ขยาย
ทลีะวงออกไปรอบนอก สว่นใหญ่นักท่องเที�ยวทั�วไปจะเนน้จํา  โซนหลักๆในกรุง
ปารสี ซึ�งจะอยู่ในเขตโซน1-2 โดยมเีพยีงพระราชวังแวรซ์ายสท์ี�จะอยู่ทางโซน 4 
เท่านั:น, สําหรับสนามบนินานาชาตปิารสี ชารล์ เดอโกล และดสินียแ์ลนด ์จัดอยู่
ระแวกโซน5 จงึทําใหบ้ัตรโดยสารในกรุงปารสีมมีากมายหลายประเภท และเชื�อม
ระบบขนสง่อยา่ง Metro, RER, Tram รวมทั :งรถโดยสารประจําทางที�เชื�อมเสน้ทาง
เดนิรถเขา้หากันไดอ้ย่างลงตัว หรือท่านสามารถลองซื:อตัpวโดยสารแบบ ตัpววัน 
(Mobilis) ซึ�งเป็นตัpวเหมาจ่ายที�สามารถขึ:นรถประเภทใดก็ไดไ้มจํ่ากัด ภายใน1วัน
(One Day Pass) ซึ�งจะมใีหเ้ลอืกเป็นโซนตามสถานที�ที�ตอ้งการไป อาท ิโซน 1-2 อยู่ที�ประมาณ 7 ยูโร หรือ โซน 1-5 อยู่ที�
ประมาณ 16.60 ยโูร เป็นตน้ (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่บตัรโดยสาร) 

วนัที"สาม   อสิระทอ่งเที"ยวตามอธัยาศยัเต็มวนั                                                                                   �อาหาร เชา้ 



  

 

 

 

 

 

 

      โดยท่านอาจเดนิทางสู่ ดสินยีแ์ลนดป์ารสี (Disneyland 
Paris) หรอื (Euro Disneyland) เป็นอกีหนึ�งสถานที�ซ ึ�งไมค่วรพลาด โดยดสินยี์
แลนดต์ั :งอยู่นอกกรุงปารสี ระยะทางประมาณ 30 กโิลเมตร ซึ�งสามารถ  เดนิทาง
โดยรถไฟจากตัวเมอืงปารสี จนถงึมารเ์น่ ลา วัลล ี(Marne La Vallee) โดยดสินีย์
แลนดป์ารสี เปิดใหบ้รกิารครั :งแรกในปี 1992 มเีนื:อที�โดยประมาณ 350 ไร ่ซึ�งทา่น
จะไดพ้บกับตัวละครดสินียท์ี�ชื�นชอบ อาทเิชน่ มกิกี:เมาส(์Mickey Mouse), โดนัลด์
ดัuก (Donald Duck), กฟูฟี�  (Goofy) และตัวละครอื�นๆอกีมากมาย โดยดสินยีแ์ลนด์
ปารีส แบ่งพื:นที�ภายในเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ Disneyland Park และ Walt Disney 
Studios Park โดยภายในดสินยีแ์ลนดป์ารสี มเีครื�องเลน่ รา้นอาหาร รวมถงึรา้นขาย
ของที�ระลึกมากมาย (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าบตัร Disneyland โดยท่านสามารถซืZอต ัwวออนไลน์ไดท้ ี"หน้าเว็บไซตข์อง 
Disneyland Paris) คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้โดยประมาณ 45 - 70 ยโูร/สวน/คน 
      หรอืเขา้ชมพพิธิภณัฑล์ูฟวร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะที�มชี ื�อเสยีง เกา่แกท่ี�สดุแห่งหนึ�ง
ของโลก ปัจจุบนัเป็นสถานที�จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะที�ทรงคณุคา่ระดับโลกเป็นจํานวนมากกวา่ 35,000 ชิ:น ทา่น
สามารถเดินชมงานศิลปะชื�อกอ้งโลก อย่างภาพวาดโมนาลิซา(Mona 
lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงาน
อันโดง่ดังของเลโอนารโ์ด ดาวนิช,ี รปูปั:น The Victory of Samothrace หรอื 
รูป ปั: น เทพวี นัส  (Venus de Milo) มีทั :งมีรูป ปั: นสฟิงซ์ (Sphinx), มั มมี�  
(Mummy) หรอืร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้
ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ฟูรจ์ะสรา้งเป็นรปูทรงพรีะมดิที�สรา้งขึ:นจากกระจกเป็นอกี
จดุยอดนยิมที�นักทอ่งเที�ยวตอ้งไปถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ และเป็นฉากที�มอียูใ่นใน
ภาพยนตรเ์ร ื"อง The Da Vinci Code ซึ�งนอกจากจะมีการตั :งแสดงงาน
ศลิปะถาวรแลว้ ยังม  ี นิทรรศการชั�วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสริ์ต ทําใหพ้พิธิภัณฑล์ูฟวร์เป็นสถานที�มี
นักทอ่งเที�ยวมาเยอืนปีละ่เกอืบ10ลา้นคนเดนิเที�ยวชมยา่นมงมารต์ (Montmartre) ซึ�งเป็นยา่นศลิปินมากวา่ 200ปี สมัผัสกบั
มนตเ์สน่หแ์ละกลิ�นอายของวันวานที�ศลิปะในฝรั�งเศสรุง่เรอืงถงึขดีสดุ ชมววิสวยของนครปารสีจากดา้นหนา้บันไดของวหิารส
เกรเกอร ์ (Basilica of Sacre Coeur) วหิารสขีาวที�เป็นสญัญาลักษณ์อนัโดดเดน่ของปารสี แลว้เชญิสํารวจรา้นกาแฟ หรอืชม
เหลา่ศลิปินที�วาดรปูอยูใ่กล ้ๆ  
    (อสิระอาหารกลางวนั และอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 
     �  พกั: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
      (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

เชา้   � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืZอที"4) 
 นําทา่นเดนิทางสูม่หานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรั�งเศส เมอืงที�มมีนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ ตดิอันดับ 
1 ใน 10 ของโลกที�นักทอ่งเที�ยวอยากมาเยอืนมากที�สดุ ปัจจบุันกรงุปารสีเป็นหนึ�งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรม
ที�ลํ:าสมัยแห่งหนึ�งของโลก ที�ทรงดว้ยอทิธิพล
ของ  การเมือง การศึกษา บันเทิง สื�อ แฟชั�น 
วทิยาศาสตร์และศลิปะ ทําใหก้รุงปารีสเป็นหนึ�ง
ในเมืองที�สําคัญที�สุดแห่งหนึ�งของโลก จากนั:น 
นําท่านถ่ายภาพที� จตัุรสัคองคอรด์ (Place de 
la Concorde) ที�พระเจา้หลุยส์ที� 16 และพระ
นางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสนิประหารชีวิตโดยกิ
โยตินในสมัยปฏิวัติฝรั�งเศส แลว้ผ่านเขา้สู่ นํา
ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) 
สญัลักษณ์ที�โดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารสี ดว้ย
ความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึ�งสรา้งขึ:นในปีค.ศ.1889 ที�บรเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโร ่ 

วนัที"ส ี"       ปารสี – หอไอเฟล – ประตชูยัฝร ั"งเศส – ถนนช็องเอลเิซ ่– จตัรุสัคองคอรด์ – ลอ่งเรอืบาโตมชุ - ชอ้ปปิZ ง
ที"แกลเลอรี" ลาฟาแยตต ์– ทา่อากาศยานนานาชาต ิปารสี ชารล์ เดอ โกลด ์           �  อาหารเชา้ ,เที"ยง                                                                                             



  

 

 

 

 

 

 

เที"ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มืZอที"5)เมนอูาหารทอ้งถิ"น 
บา่ย           นําท่านเดนิทางสู ่ถนนสายโรแมนตกิช็องเอลเิซ่ (Champs Elysees) 
ซึ�งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชยั  นโปเลียน นําชมและถ่ายรูปคู่กับ 
ประตูชยันโปเลยีน (Arc de Triomphe)  สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโป
เลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี   ค.ศ. 1805 โดยเริ�มสรา้งขึ:นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้
เสร็จในปี ค.ศ.1836 จนสมควรแกเ่วลา ไดเ้วลาชอ้ปปิ:ง นําทา่นไปชอ้ปปิ:งที� ถนนช็องเอ
ลเิซ ่ถนนสายแฟชั�นที�มชีื�อเสยีงของปารสี เป็นยา่นการคา้ที�ประกอบไปดว้ยโรงละคร คาเฟ่ 
และรา้นคา้หรูหรา แบรนดเ์นม มากมาย สองขา้งทางมีตน้เชสตนั์ด ที�ไดรั้บการตกแต่ง
อยา่งสวยงามและปลกูเรยีงรายเป็นระเบยีบ ถนนสายนี:ไดรั้บการขนามนามวา่เป็นถนนที�สวย
ที�สุดในโลก อสิระใหท้่านไดช้อ้ปปิ: ง ตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย  จากนั:น นําท่าน
ลอ่งเรอืบาโตมชุ (Bateaux  Mouches Cruise) ไปตามแมนํ่:าแซนที�ไหลผา่นใจกลาง
กรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝาก
ฝั� งแม่ นํ: า  เ ป็นอีกหนึ�งประสบการณ์ที�น่าประทับใจ จากนั:น นําท่านชอ้ปปิ: งต่อที�  
หา้งสรรพสนิคา้ชื�อดังไดอ้สิระเลือกซื:อสนิคา้แฟชั�นราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty 
Free Shop) อาท ิเช่น เครื�องสําอาง นํ:าหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนั:นพาท่านสัมผัสกับ
บรรยากาศที�เต็มไปดว้ยนักชอ้ปปิ:งจากทั�วทกุมมุโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญใ่จกลางกรงุปารสีที�
แกลเลอรี" ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) หรอืท่านสามารถเลอืกซื:อสนิคา้ของสวสิ
จากรา้น Bucherer รา้นดงัของสวสิ ที�มสีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทิ
เช่น ช็อคโกแลต,เครื�องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายี�หอ้ดัง อาทเิช่น Rolex, Omega, Tag Heuer 
เป็นตน้ (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพื"อความสะดวกในการชอ้ปปิZ ง) สมควรแกเ่วลา
นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์
18.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์ใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) และเลอืก
ซื:อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 
21.10 น. เหนิฟ้าสูส่นามบนินานาชาตมิัสกตัโดยสายการบนิโอมานแอร ์เที"ยวบนิที" WY132   

 

07.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั แวะรอเปลี�ยนเครื�อง 
09.05 น. เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสายการบนิโอมานแอร ์ เที"ยวบนิที" WY815   
17.45 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
 
 
 

************************************ 
 

หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลี"ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื"องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,สายการ
บนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี"ยน
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื"อใหท้า่นทอ่งเที"ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เง ื"อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัZงนีZจะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึZนไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 
 - จะสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
 - หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 
 - หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�ม (ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ)   
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

วนัที"หา้       ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ            



  

 

 

 

 

 

 

2. ในกรณีที"ลกูคา้ตอ้งออกต ัwวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที"ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัZง มฉิะน ัZนทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัZงส ิZน  
3. การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร  
 - กรณุาชาํระมัดจําและคา่วซีา่ ทา่นละ 24,500 บาท  (มดัจํา 20,000 + คา่วซีา่ 4,500) 
 กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยื�นวซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทัวร ์
 - คา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืชาํระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
 
**สําคญั** สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและจํานวน
หนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่�ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั:นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ
กรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื�องจากเป็นราคาตัpวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ได ้
ทกุกรณี  และ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั :งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบุ
ไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทั:งสิ:น  รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะ
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั :งสิ:น  
5. อตัราคา่บรกิารนีZรวม  
1. คา่ตัpวโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั :นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
    (ตัpวกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeที�นั�งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัpวกรุ๊ปเทา่นั:นไมส่ามารถเลื�อนวนัได)้  
2. คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่นํ Zาหนกักระเป๋า สายการโอมานแอร ์สมัภาระ2ใบ/ทา่น โหลดใตท้อ้งเครื"อง 30 กโิลกรมั ถอืขึZนเครื"องได ้7
กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ และกรณีนํ:าสัมภาระเกนิท่าน
ตอ้งเสยีคา่ปรับตามที�สายการบนิเรยีกเก็บ 
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบ
แผนประกนัภัยแบบ EASY 3 โดยจะมคีวามคุม้ครองเบื:องตน้ ดังนี:  
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภัยที�มอีาย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภัยที�มอีาย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภัยที�มอีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลในต่างประเทศผูเ้อาประกันที�มอีายุ 1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกันที�มอีายุ 
76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื�องในประเทศไทยผูเ้อาประกนัภัยที�มอีาย1ุ-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกนัที�มอีาย ุ76-
80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ซึ�งความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื�อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทั:งนี:การทําประกันนี:จากบรษัิท  มากกว่า
ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเที"ยว ที"บงัคบัใหบ้รษิทันําเที"ยว ทําประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัZน แต่
ทั :งนี: ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีท่านตอ้งการซื:อความ
คุม้ครองเพิ�มเตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที�บรษัิทฯ  
7. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มันตามรายการทัวร ์
8.คา่รถปรับอากาศนําเที�ยวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
9.โปรแกรมนี:รวม Vat เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
6. อตัราคา่บรกิารนีZไมร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
4. คา่ภาษีนํ:ามันที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัpวเครื�องบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าที�โรงแรม 



  

 

 

 

 

 

 

6. คา่วซีา่ + คา่บรกิาร ทา่นละ 4,500 บาท 
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํ Zาใจจากทา่น 
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยที"เกดิขึZนจรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยื"นวซีา่/คา่มดัจําต ัwวเครื"องบนิ (กรณีออกต ัwวแลว้ )/คา่มดัจํา
แลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 
 
7. หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัZงหมดกอ่นทําการจอง เพื"อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื"อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัZงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ื"อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัZงหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ:นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ:นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั :งสิ:น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั :งสิ:น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั :งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั :งหมด  
7. รายการนี:เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั :งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั :งนี:ข ึ:นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 20วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั:น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั :งสิ:นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั:น 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ   
12.การประกันภัย ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเที�ยว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเที�ยว เท่านั:น ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซืZอประกนั
สขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั�วไปและควรศกึษาเงื"อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13.มัคคเุทศก ์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั :งสิ:นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั:น  
14.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 

 

 

 

เอกสารประกอบการยื"นคาํรอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (France) 



  

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาดาํเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัทําการ 

** หากผูเ้ดนิทาง เคยสแกนลายนิZวมอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที"แผนกวซีา่ของทวัร ์**
โปรดดาํเนนิการตามคาํแนะนําของเจา้หนา้ที" เนื"องจากสถานทตูมกีารเปลี"ยนแปลงขอ้กาํหนดเงื"อนไข 

รวมถงึเอกสารที"ใชส้ําหรบัยื"นคาํรอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจํา 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายไุมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุโดยนับจากวันที�เดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจํีานวน
หนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ เพื�อใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรณุาดําเนนิการทําพาสปอรต์เลม่
ใหม่ กอ่นจัดสง่ใหก้ับเจา้หนา้ท)ี หากผูส้มัครเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพื�อ
นําไปแสดงตอ่สถานทตู 

 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิZว หรอื 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูปถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน 
หา้มตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครื�องประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูที�ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นั:น 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึ�งอาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยชาํรดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 
   (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 

3. เอกสารสว่นตวั 

 - สําเนาบตัรประชาชน/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอื�นๆ เพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี ทา่นจําเป็นตอ้งยื�นเอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี: 
 - สําเนาทะเบยีนสมรส/สําเนาทะเบยีนหยา่/สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 
 - สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลี�ยน) 
 

กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่20ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จําเป็นตอ้งยื�นเอกสารเพิ�ม พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี: 
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร 
 

กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่20ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จําเป็นตอ้งยื�นเอกสารเพิ�ม พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี: 
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านั:น หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง
ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
จากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกบับคุคลที�สาม พรอ้ม
กบัยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี�สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที�อยูต่าม
ทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบสําเนาพาสปอรต์/สําเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการ
เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที�เด็กแสดงตัวยื�นคํารอ้งขอวซีา่ 
บดิา-มารดา จําเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ที�ที�รับยื�นวซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง 
จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการทาํงาน ที�ทํางานปัจจบุนั (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยื�นคํารอ้งขอวซีา่) 
 



  

 

 

 

 

 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ั"วไป ท ัZงภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทที�ท่านทํางานปัจจุบัน   โดย
ระบตํุาแหน่งงาน, เงนิเดอืนที�ไดรั้บ, วัน เดอืน ปี ที�เริ�มทํางาน, และชว่งเวลาที�ขอลางานไปเที�ยวยโุรป (โดยไม่ตอ้งระบชุื�อ
ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบกําหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผู ้
มอํีานาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นั:น) 
 

4.2 กรณีที"เป็นเจา้ของกจิการ ใชสํ้าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), 
(คัดสําเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
 

4.3 กรณีที"เป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านั:น สถานทูตไม่รับพจิารณาบัตร
นักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยื�นคํารอ้งขอวซีา่) 
4.4 กรณีที"เกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ใน
กรณีที�ไม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ีจําเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชื�อ-สกลุ    วัน 
เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ที�มคีวามสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมายชี:แจงเป็นภาษาองักฤษเทา่นั:น) 
 

4.6 กรณีกจิการที"ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั�วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 
จําเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะนําตนเอง ชี:แจงรายละเอยีดการทํางาน แหลง่ที�มาของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอืเอกสาร
ประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดที�ดนิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชี:แจงเป็นภาษาองักฤษเทา่นั:น) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืสําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจํา (บัญชสีว่นตัว) 
รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรณุาเลอืกบญัชทีี�มปีระวัตกิารเดนิบัญชทีี�สมบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สมํ�าเสมอ) และมี
ยอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบัญชนัี:นๆไมตํ่�ากวา่ 6 หลัก เพื�อแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยได ้
อยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมื�อทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลํิาเนา และขอหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) 
ซึ�งตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนั Statement ขา้งตน เป็นภาษาองักฤษ ระบสุกลุเงนิ Euro เทา่นั:น 

 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง จําเป็นตอ้งเขียนหนังสือรับรอง ชี:แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง 
(Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านั:น โดยใหบุ้คคลที�เป็นผูส้นับสนุน 
(Sponsor) ดําเนนิการตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิจากธนาคาร                         Bank  
Sponsor/Bank Guarantee ที�ออกจากทางธนาคารเท่านั:น โดยระบุชื�อผูส้นับสนุนที�เป็นเจา้ของบัญช ี(Sponsor) และ
ระบชุื�อผูเ้ดนิทาง/ผูท้ี�ไดรั้บการสนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื�อ - สกลุ ใหต้รงกับพาสปอรต์ที�ใช ้
เดนิทางเทา่นั:น   (กรณุายื�นขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลาดําเนนิการนานถงึ 3 วัน) 

 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์ (Book Bank) หรอืมปีระวัตกิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตามเงื�อนไขที�
กําหนด ทา่นจําเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง ที�ออกจากธนาคารเทา่นั:น (Bank Statement) 

 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ครอบคลมุภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยื"นวซีา่ 
 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรบัยื"นวซีา่เชงเกน้ 

 

 เพื�อประโยชน์ในการยื�นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยื�นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวร์ใหต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 
เนื�องจากบรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มูลใหก้ับทางสถานทตูพจิารณา เพื�ออนุมัตคํิารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอก
ประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็นจรงิ ทา่น
อาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิ�งขึ:น 
 

 เมื�อทา่นชาํระเงนิมัดจําคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรณุากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทันท ี!! 
หากดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 



  

 

 

 

 

 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที�ทา่นไดช้าํระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ี�จะยื�นคํารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครั :ง 
 

 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มัครบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์
ตามที�สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสภุาพ) ทั :งนี:บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที�เพื�อไปอํานวยความสะดวกแกท่่าน ตลอดทั:ง
ชว่ยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงคข์อเอกสารเพิ�มเตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความ
รว่มมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพื�อนําสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�นําเรยีนสถานทตูเพื�อพจิารณาตอ่วซีา่ของทา่น 
เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 

เอกสารทกุฉบบัที"ใชป้ระกอบการยื"นคาํรอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัZน !! 
พรอ้มแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ําเป็นตอ้งเซ็นรบัรองสําเนาถกูตอ้ง) 

เพื"อความสะดวกในการยื"นวซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกน้ (France) 
 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มลูใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนใ์นการยื�นวซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
กรณีผูส้มัครเคยไดรั้บวซีา่หรอืพํานักอยูใ่น สปป.ลาว โปรดแจง้เจา้หนา้ที�แผนกวซีา่ของบรษัิทฯ กอ่นยื�นคํารอ้งวซีา่ฝรั�งเศส 

 
1. ชื�อ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชื�อ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ที�อยูต่ามสําเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

5. ที�อยูพํ่านักปัจจบุนั กรณีไมต่รงกบัสําเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพทม์อืถอื (โปรดระบ)ุ ..............................................  โทรศัพทบ์า้น (ถา้ม)ี .......................................... 

7. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 

    ตําแหน่งงาน (ตรงกบัที�ระบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื�อสถานที�ทํางาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

ที�อยูท่ี�ทํางาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ี�ทํางาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 

9. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

11. ชื�อ-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานที�เกดิ ..................... 



  

 

 

 

 

 

 

12. ชื�อ-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานที�เกดิ ...................... 

13. ชื�อ-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานที�เกดิ ...................... 

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม ่(ถา้ม)ี โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

15. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์(ที�ทา่นใชแ้สดงกบัสถานทตูเพื�อยื�นคํารอ้งขอวซีา่)  

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

16. ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา หรอืไม ่(โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ ............................) 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ั :งแตว่ันที� .............................................. ถงึวันที� .................................................. 

17. เคยถกูพมิพล์ายนิ:วมอืเพื�อการขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นี: 

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ที�ดําเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

18.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

     ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) 

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

 

 

19. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื�นออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/

องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุื�อ 

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

   บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารใหบ้รษัิทฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         
กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมตัทินัตามกําหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมื�อทา่นไดจ้องทําการจองโปรแกรมทวัร ์และชาํระเงนิมดัจําคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณาจัดสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลสําหรับยื�นวซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์    
พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หากดําเนนิการล่าชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�   ไม่
รับผดิชอบทกุกรณี 
 - กรณุากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูที�ทา่นกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารที�จะใชย้ื�นสถานทตู 
เนื�องจากขอ้มลูทั :งหมด บรษัิทฯจําเป็นตอ้งดําเนนิการนําสง่สถานทตูผา่นระบบออนไลน ์หากนําสง่ขอ้มลูที�ไมส่อดคลอ้งกับ
ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 
  - หากหน่วยงานยังไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบบัจรงิได ้กรณุากรอกขอ้มลูการทํางานของทา่นใหช้ดัเจน 
(ระบเุป็นภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชื�อบรษัิท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนที�ไดรั้บ และวันเดอืนปีที�เร ิ�มงาน 
 

 เมื�อทา่นไดรั้บยนืยนัการเดนิทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื�นวซีา่ จากเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ 



  

 

 

 

 

 

 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิสําหรับยื�นวีซ่าใหก้ับบรษัิทฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 
สปัดาห ์กอ่นถงึวันนัดหมายยื�นวซีา่ 
          - ทา่นจําเป็นตอ้งนําสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพื�อใหส้ถานทตูดปูระวัตกิารเดนิในชว่งที�ผา่นมา 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆทั :งสิ:น ทั :งนี:บรษัิทเป็น
เพยีงตวักลางที�คอยใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นั:น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


