
 

 

 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เดนิทางโดยสายการบนิโอมาน แอร ์(Oman Air) สายการบนิระดบั 4 ดาว  

น า้หนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุป๊นัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากท่านตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่่อน กรุณาเลอืกซือ้บัตรโดยสารภายใน
ประเทประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ  

สายการบนิ  Oman Air (WY) 

ขาไป WY816 BKK - MCT 2040 - 2330 

ขาไป WY115 MCT - FRA 0155 - 0705 

ขากลบั WY132 CDG – MCT 2135 - 0650 

ขากลบั WY815 MCT – BKK 0900 - 1800 



 

 

 

 

 

การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่  
อยูน่อกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัย เป็นตน้ เหตุผลต่างๆทีอ่ยู่ เหนือความควบคุมของ
บรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พั ก ห ้อ ง ล ะ  2 -3 
ทา่น 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 
ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัหอ้งเดีย่ว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่: 

16 – 22 ม.ิย. 62  45,990 43,990 10,000 

** เด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ราคา 10,000 บาท** 

ราคาขา้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 4,000 บาท 
(กรณุาส ารองทีน่ ัง่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 1 เดอืน เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่) 

 

วนัที ่1       กรงุเทพฯ  

17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์T ประต ู9 
ของสายการบนิโอมาน แอร ์พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

20.40 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมสักตั โดยเทีย่วบนิที ่WY816  
23.30 น. ถงึทา่อากาศยานมสักตั ประเทศโอมาน แวะพักเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 
01.55 น. ออกเดนิทางสู ่แฟรง้คเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ีโดยเทีย่วบนิที ่WY115 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
 

วนัที ่2 
      แฟรง้คเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– ไฮเดลเบริก์ – ปราสาทไฮเดลเบริก์ – ยา่นเมอืงเกา่ – 

      สตทุการท์ – จตัรุสัพระราชวงั – ชอ้ปป้ิงถนน Königstrasse 

07.05 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานแฟรง้คเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ีหลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศุลกากร พรอ้มรับกระเป๋าสัมภาระแลว้ น าท่านเดนิทางสู ่แฟรง้คเ์ฟิรต์ (Frankfurt) เมอืงศูนยก์ลาง
ทางการเงนิของเยอรมนี และใหญ่ที่สุดในยุโรปอกีดว้ย น าท่านชม จตัุรสัโรเมอร ์(Romerberg) 
จัตุรัสทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืง เป็นทีต่ัง้ของศาลาว่าการกลางเมอืงเกา่นครแฟรงเฟิรต์ โดยรอบจัตุรัสเป็น
บา้นโครงไมใ้นสมยักลางทีไ่ดรั้บการบรูณะแลว้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ ไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) ระยะทางประมาณ 88.8 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง หนึ่งในเมอืงเก่าแก่ของเยอรมนี ทีม่อีายุกว่าพันปี ภายในย่านเมอืงเก่า 
ประกอบไปดว้ยอาคารโบราณทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่สมัยยุคกลางและสมัยพืน้ฟศูลิปะวทิยาการ และยังเป็น
เมอืงทีเ่ป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยไฮเดลเบริก์ (Heidelberg University) มหาวทิยาลัยทีก่อ่ตัง้ขึน้ในปี 
ค.ศ. 1386 ปัจจบุนัไดรั้บการยอมรับวา่เป็นมหาวทิยาลัยทีเ่กา่แกใ่นประเทศเยอรมนี  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (1)  



 

 

 

 

 

 บรกิารเมน ูขาหมเูยอรมนั อาหารขึน้ชือ่และเมนยูอดนยิมของเยอรมน ี
น าทา่นชม ปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) จากภายนอก ปราสาททีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา  
เป็นปราสาทเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืง ถกูสรา้งขึน้ในชว่งปี ค.ศ.1300 ในสไตลโ์กธคิ & เรอเนสซองซ ์ 
และใหท้า่นไดเ้ดนิชมยา่นเมอืงเกา่ ทีม่เีสน่หแ์ละเป็นหนึง่ในเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในเยอรมนี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สตทุการท์ (Stuttgart) ระยะทางประมาณ 126 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ีเมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิทีส่ าคัญของเยอรมนี ซึง่มสี านักงาน
และบรษัิทตา่งๆตัง้อยูม่ากมาย นอกจากนัน้เมอืงแหง่นีย้งัเป็นเมอืงตน้ก าเนดิของรถยนตใ์นยคุแรก ๆ และ
เป็นเมอืงอุตสาหกรรมยานยนตท์ีส่ าคัญของประเทศ โดยมบีรษัิทรถยนตท์ีม่ชี ือ่เสยีง เชน่ เมอรเ์ซเดส-
เบนซ ์พอรเ์ช ่รวมถงึรถตน้แบบคันแรกของโฟลค์สวาเกนอกีดว้ย 

  น าท่านชม จตัุรสัพระราชวงั (Schlossplatz) ลานกวา้งของเมอืง ทีม่นี ้าพุอยู่ภายในจัตุรัส เป็น
สถานทีท่ีผู่ค้นออกมาปิคนคิกนั เหมอืนเป็นสถานทีใ่หผู้ค้นออกมารวมตัวกนัท ากจิกรรมตา่งๆ และน าทา่น
ชมหรอื 
ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงบนถนน Königstrasse ถนนชอ้ปป้ิงสายใหญ่ของสตุทการท์และเป็นถนนช็อปป้ิงที่
ใหญอ่นัดับสองของเยอรมนอีกีดว้ย ซึง่มคีวามยาวประมาณ 1 กโิลเมตรเลยทเีดยีว 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการเทีย่วชมและชอ้ปป้ิงของทา่น 

พัก ณ โรงแรม EHM Hotel Sindelfingen City หรอืในระดับเดยีวกนั 
 

วนัที ่3       สตทุการท์ – กอลมาร ์– ชมเมอืง – หมูบ่า้นรคิวรี ์– ชมเมอืง – สตราสบรูก์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 
น าท่านเดนิทางสู่ กอลมาร ์(Colmar) ระยะทางประมาณ 227 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 
ชัว่โมง 40 นาท ี
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (3) 
 

น าท่านเดนิเทีย่วชมความสวยงามของเมอืงแสนโรแมนตกิ ทีบ่รรดาคู่รักหนุ่มสาวนยิมมาเดทกันหรอืขอ
แตง่งานกนัทีเ่มอืงแหง่นีม้ากมาย น าทา่นชมอาคารบา้นเรอืนทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์เป็นอยา่งดตีัง้แต่ยคุกลาง 
สรา้งดว้ยไมท้ีป่ระดับประดาไปดว้ยดอกไมห้ลากสทีีต่ัง้อยูบ่นระเบยีงบา้น จากความสวยงามของล าคลอง
ภายในเมอืงและบา้นเรอืนทีต่ัง้อยูร่มิสองฝ่ังนัน้ จนท าใหไ้ดรั้บฉายาวา่ เวนสินอ้ย เลยทเีดยีว นอกจากนัน้ 
ยงัเป็นบา้นเกดิของ เฟเดอรกิ โอกสูต ์บารต์อลด ี(Auguste Bartholdi) ผูอ้อกแบบอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ  



 

 

 

 

 

อนัโดง่ดังทีต่ัง้อยูม่หานครนวิยอรค์ ประเทศสหรัฐอเมรกิาอกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
และน าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นรคิวรี ์(Riquewihr) ระยะทางประมาณ 15.6  กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 25 นาท ีหมูบ่า้นเล็กๆ ตัง้อยูบ่นเสน้ทางไวน์ทีม่ชี ือ่เสยีงของแควน้อัลซาส เป็นเมอืงที่
โอบลอ้มไปดว้ยไรอ่งุน่และเป็นหมูบ่า้นทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นแหลง่ผลติไวนท์ีส่ าคัญของฝร่ังเศสอกีดว้ย  
น าท่านเดนิชมบรรยากาศภายในหมูบ่า้น ทีไ่ดรั้บการยกย่องว่าคลา้ยกับการหลงเขา้ไปอยู่ในเมอืง
แหง่ 
เทพนยิายเลยทเีดยีว เนื่องจากบา้นเกอืบทุกหลัง จะตกแต่งและประดับประดาดว้ยดอกไม ้ตุ๊กตาหรอื
ของชิน้เล็กชิน้นอ้ยทีน่่ารักๆเต็มไปหมด จนไดรั้บการยกยอ่งเป็นหนึง่ใน Les Plus Beaux Villages de 
France หรอืกลุม่หมูบ่า้นทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่สวยทีส่ดุในฝร่ังเศส 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ไดเ้วลานัดหมาย น าท่านเดนิทางสู ่สตราสบูรก์ (Strasbourg) ระยะทางประมาณ 69.9 กโิลเมตร ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 50 นาท ีเมอืงส าคัญดา้นอตุสาหกรรมและการคา้ของแควน้อัลซาส เป็นเมอืงทีม่ี
ประวัตคิวามเป็นมายาวนานตัง้แตโ่บราณ และไดข้ึน้ชือ่วา่เป็นเมอืงหลวงของยโุรป เนือ่งจากเป็นทีต่ัง้ของ
รัฐสภายโุรป อกีดว้ย  

 
ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (4)  

พัก ณ โรงแรม Ibis Strasbourg La Vigie หรอืในระดับเดยีวกนั 
 

วนัที ่4 
      สตราสบรูก์ – โบสถน์อรธ์เธอดามแหง่สตราสบรูก์  – ยา่น La Petite France – 

      แร็งส ์– มหาวหิารแร็งส ์



 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 
น าท่านถ่ายรูปกับ โบสถน์อรธ์เธอดามแห่งสตราสบูรก์ (Cathédrale Notre-Dame de 
Strasbourg) 

 ศาสนสถานส าคัญทีส่รา้งขึน้โดยศลิปะแบบกอธคิอันสวยงาม โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1015 และเสร็จ
สิน้ในปี  ค.ศ. 1439 ในอดตีเคยไดรั้บการบันทกึเป็นสิง่ก่อสรา้งทีม่คีวามสูงทีส่ดุในโลก และยังถอืเป็น
วหิารทีส่งูทีส่ดุทีส่รา้งในยคุกลาง ทีย่ังคงสภาพอยูใ่นปัจจุบัน จนไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก
องคก์รยเูนสโก ้และมจีดุเดน่ภายในวหิาร คอื นาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock ) ทีม่อีายเุกา่แก่
กว่า 500 ปี ซึง่บอกเวลาดว้ยการเคลือ่นไหวของฟันเฟืองและเครือ่งจักรกล โดยไม่ไดใ้ชม้อเตอรห์รอื
ไฟฟ้าเขา้มาเกีย่วขอ้งเลย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

และใหท้่านเพลดิเพลนิกับการเดนิเล่นชมบรรยากาศความสวยงามของยา่น La Petite France แลนด์
มารค์ส าคัญของเมอืง ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เป็นยา่นชมุชนเกา่แกท่ีม่อีายหุลายรอ้ยปี ที่
ลอ้มรอบไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนสไตลอ์ลัซาสสสีนัสดใสงดงาม ภายในยา่นแหง่นี ้มรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ 
และมมุจ าหน่ายของทีร่ะลกึต่างๆมากมาย อสิระใหท้่านดืม่ด ่าไปกับบรรยากาศของบา้นเรอืนโบราณ เดนิ
เลาะไปตามตรอกซอกซอยต่างๆ ของย่านรมิน ้าสายส าคัญของเมอืงทีม่เีสน่หแ์ละโรแมนตกิ หรอืท่าน
สามารถเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดต์า่งๆในยา่นชอ้ปป้ิงของเมอืงไดอ้ธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการเทีย่วชมและชอ้ปป้ิงของ

ทา่น 
 
 น าทา่นเดนิทางสู ่แร็งส ์(Reims) ระยะทางประมาณ 350 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง  

20 นาท ีตัง้อยูใ่นแควน้ชอ็งปาญ-อารแ์ดน ซึง่เป็นถิน่ก าเนดิของแชมเปญ  
น าท่านผ่านชม พระราชวงัโต (Tau Palace) สถานที่พ านักของ กษัตรยิ์ก่อนที่จะเขา้สู่พธิีบรม
ราชาภเิษก ทีจั่ดขึน้ในมหาวหิารแร็งส ์แลว้น าท่านเก็บภาพกับ มหาวหิารแร็งส ์(Reims Cathedral) 



 

 

 

 

 

มหาวหิารขนาดใหญส่รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมในสไตลก์อธคิ ตกแตง่ดว้ยงานฝีมอืช ิน้เอกจากยคุกลาง เป็น
สถานทีส่ าหรับการท าพระราชพธิบีรมราชาภเิษกพระมหากษัตรยิฝ์ร่ังเศส ซึง่ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (6)  

พัก ณ โรงแรม Ibis Tinqueux hotel หรอืในระดับเดยีวกนั 
 

วนัที ่5 
      แร็งส ์– ลา วลัเลย่ ์ วลิเลจ – ปารสี – จตัรุสัคองคอรด์ – ประตชูยั – ถนนชองป์เซลเิซ ่– 

      พพิธิภณัฑล์ฟู –  ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7) 
 น าท่านเดนิทางสู่ ลา วลัเล่ย ์ วลิเลจ (La Vallée Village Outlet) ระยะทางประมาณ 112 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดช์ือ่
ดัง จากทั่วโลกมากกว่า 100 ยี่หอ้ ดว้ยราคาที่ถูกกว่าตามชอ้ปทั่วไป อาทเิช่น Giorgio Armani, 
Burberry, Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Longchamp, Polo Ralph Lauren, Paul 
Smith, Versace เป็นตน้ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย 

 
กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการเทีย่วชมและชอ้ปป้ิงของ

ทา่น 
 

ไดเ้วลานัดหมาย น าท่านเดนิทางสู ่ปารสี (Paris) ระยะทางประมาณ 37.7 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 45 นาท ีดนิแดนแห่งเมอืงน ้าหอม เมอืงหลวงแห่งศลิปะแฟชัน่ของโลก มหานครทีแ่สนโรแมน
ตกิอนัเป็นจดุหมายการเดนิทางของนักทอ่งเทีย่วจากทั่วทกุมมุโลก  
น าทา่นชมเมอืงปารสี ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่สวยงามและโรแมนตคิทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  
ผ่านชม จตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) จัตุรัสทีก่วา้งทีส่ดุในกรุงปารสี และเป็นลาน
ประหารชวีติพระเจา้หลุยสท์ี ่16 และ พระนางมาร ีอังตัวเนตดว้ยเครือ่งกโิยตนิ ในสมัยการปฏวิัตฝิร่ังเศส 
ผ่าน ถนนชองป์เซลเิซ่ (Champ Elysees) ถนนทีม่คีวามสวยงามแห่งหนึ่งของโลก อกีทัง้เป็น
ตน้แบบถนนราชด าเนนิของประเทศไทย แลว้ผ่านชม ประตชูยั (Arc de triomphe) สรา้งขึน้เพือ่เป็น
อนุสรณ์แดน่โปเลยีน ทีไ่ดรั้บชยัชนะในการท าสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แลว้ น าทา่นชมบรเิวณดา้นหนา้ พพิธิภณัฑล์ฟู (Louvre Museum) อดตีเคยเป็นหนึง่ในพระราชวังที่
ใหญ่โตทีสุ่ดของโลก ปัจจุบันเปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑท์ีส่ าคัญและใหญ่ทีสุ่ดในปารสี ภายในพพิธิภัณฑ์
เก็บรักษาวัตถโุบราณทีม่คี่าและมชีือ่เสยีงของโลกมากมาย โดยเก็บรักษาภาพวาดทีท่รงคุณค่าทีส่ดุใน



 

 

 

 

 

โลก คอื ภาพโมนาลซิา่ อนัเลือ่งชือ่ ผลงานโดย ลโีอนาโด ดาวนิช ี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
จากนัน้ น าท่าน ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน สัมผัสมหานครที่โรแมนตกิทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก ใหท้่านไดช้ม
ทัศนยีภาพสองฝ่ังแมน่ ้าโดยรอบตัวเมอืง ผา่นชมอาคารบา้นเรอืนและสถานทีส่ าคัญตา่ง ๆ ของปารสี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (8)  

พัก ณ โรงแรม Novotel Marne La Vallee Noisy Le Grand หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่6 
      ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายส ์– หอไอเฟล – ชอ้ปป้ิงหา้งแกลอรี ่ลาฟาแยต –       

      ทา่อากาศยานปารสี ชารล์ เดอ โกล 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 
 
น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Palace of Versailles) น าทา่นชมพระราชวังทีย่ ิง่ใหญ่
ทีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรป น าทา่นชมความโออา่หรหูราของหอ้งตา่งๆ ภายในพระราชวังแหง่นี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (10) 

 
น าทา่นเดนิทางสูป่ารสี และถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั หอไอเฟล (Eifel Tower) สญัลักษณ์ของฝร่ังเศส  



 

 

 

 

 

ในจดุชมววิทีเ่ห็นหอไอเฟลในมมุมองทีส่วยงาม 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
และน าท่านสู ่แกลอรี ่ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) หา้งสรรพสนิคา้อันโด่งดังและเกา่แกข่อง
ฝร่ังเศส อสิระใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมทีม่อีย่างหลากหลาย เชน่ เสือ้ผา้, กระเป๋า, 
รองเทา้ เครือ่งส าอาง ฯลฯ ตามอธัยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย 
 
ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานปารสี ชารล์ เดอ โกล (Charles de Gaulle 
Airport) 
เพือ่เตรยีมตัวกลับสู ่กรงุเทพฯ 
 
 

21.35 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมสักตั โดยเทีย่วบนิที ่WY132 
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
 

วนัที ่7       มสักตั – กรงุเทพฯ 

06.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานมสักตั ประเทศโอมาน แวะพักเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 
09.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EY404 
18.05 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
 

หมายเหตุ :  รายการทอ่งเทีย่วและอาหาร อาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมิ

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตกุารณส์ุดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณท์ีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  

ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

*ภาพถา่ยเพือ่การน าเสนอโปรแกรมทวัรเ์ทา่น ัน้* 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผู้เด ินทางไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง  หรือ 
เปลีย่นแปลงราคา 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ข ึน้ราคาของภาษี
น า้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง** 

 
 
 

ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ มคัคเุทศกไ์ทย และคนขบัรถ 45 ยโูรตลอดทปิ  
กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 25,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 



 

 

 

 

 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า  

เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ 
ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดเป็นชัน้ธรุกจิได ้หากตอ้งการน่ังชัน้ธรุกจิ ทา่นจะตอ้งจองตั๋วเดีย่ว กรณุาเชค็
ราคากบัเจา้หนา้ทีอ่กีครัง้ 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามนั 
 รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไม่

อนุญาตใหข้บัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน)  
 โรงแรมทีพ่ักตามระบหุรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น  

(หมายเหต ุ: ทางบรษัิทจะพยายามเลอืกใชโ้รงแรมทีม่เีครือ่งปรับอากาศภายในหอ้งพัก แตเ่นือ่งจากทวปี
ยโุรปอยูใ่นแถบอณุหภมูติ า่ ในบางเมอืงจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศใหบ้รกิาร อกีทัง้ในชว่งฤดหูนาว โรงแรม
บางเมอืงจะไมเ่ปิดเครือ่งปรับอากาศ และหากวันเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรห์รอืการประชมุตา่งๆ 
ทางบรษัิทอาจมกีารปรับเปลีย่นโรงแรมหรอืยา้ยเมอืง โดยค านงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์อง
ลกูคา้เป็นส าคญั)  

 คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบใุนรายการ 
 หัวหนา้ทัวรจ์ากประเทศไทย คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 2,000,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ภาษีน ้ามนัทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทันหนั 
 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด (โดยสายการบนิ Oman Air อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งไดท้า่นละ 2 ชิน้ น ้าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก.) 
 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (ทางบรษัิทฯไมไ่ดจ้ัดใหแ้กท่า่น เนือ่งจากป้องกนัการสญูหายจาก

มจิฉาชพีทีแ่ฝงตวัเขา้มาในโรงแรมทีพั่ก และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักส าหรับทกุทา่น) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิาร์

และทวีชีอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ฝร ัง่เศสหรอืกลุม่เชงเกน้วซีา่และคา่บรกิาร ทางสถานทตูไมค่นืใหท้า่นไมว่า่

ทา่นจะผา่นการพจิารณาหรอืไมก็่ตาม (โดยประมาณ 4,000  บาท) 
 คา่ธรรมเนยีมทปิ คนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 45 ยโูร ตลอดทรปิ 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 25,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน พรอ้มสง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 
Passport  มายงับรษัิทฯ 

 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  45 วันขึน้ไป คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอื
เทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคี่ามดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่น
ตัวแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 44 - 35 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 34 - 26 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย  80 % ของราคาทัวร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 25 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร์

ทัง้หมด 

 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการัน
ตมีดัจ าทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทาง



 

 

 

 

 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 
 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้

เนือ่งจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 
 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 25 คน 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษีน ้ามนั

เพิม่ตามความเป็นจรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตุ

สดุวสิยั หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและ
ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การ
ยกเลกิเทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุภยั
ธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอนัเนือ่งมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และ
อบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้เนือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยู่
เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื
ถกูปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกู
ปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ 
ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่
อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิฯ ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้เพราะเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทาง 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบั
ทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุว ้
โดยทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุเกีย่วกบัการยืน่วซีา่แชงเกน้ 
• ทางบรษัิทฯ จะท าการยืน่วซีา่ของทา่นตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบเต็มจ านวนและไดรั้บการตอบรับจาก

ทางสถานทตูฯในเรือ่งเวลานัดหมาย เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆ ทีอ่อกเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ 



 

 

 

 

 

อาท ิ                     ตั๋วเครีอ่งบนิ, หอ้งพกัทีไ่ดรั้บการยนืยนัมาจากทางยโุรป, ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ 
ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะ  ครบจ านวนกอ่นจงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้บัทา่นได ้

• หากในชว่งทีท่า่นเดนิทาง วนัและเวลาในการยืน่วซีา่กรุ๊ปเต็ม ทางบรษัิทฯตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่
เดีย่ว ซึง่ทางทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตัวเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทตูฯ โดยมี
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยดแูล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป ทางสถานทตูฯ เป็นผูก้ าหนดออกมา  
      มใิชบ่รษิทัทวัร ์ทา่นทีม่คีวามประสงคย์ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป กรณุาจดัเตรยีมเอกสารให้
ถกูตอ้ง     
      และครบถว้นตามทีส่ถานทตูฯตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษิทัทวัรฯ์ เป็น   
      เพยีงตวักลางและอ านวยความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่น ัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซีา่ใหก้บัทา่น 
• กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิดงัตอ่ไปนี ้
-    คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่และคา่ด าเนนิการ ทางสถานทตูฯ จะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทัง้สิน้แมว้า่จะผา่นหรอื 
     ไมผ่า่นการพจิารณากต็าม 
-    คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วันยืน่วซีา่ ซึง่ตั๋วเป็นเอกสารทีส่ าคญัในการยืน่วซีา่  
     หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณา ตั๋วเครือ่งบนิถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนยีมที่
ทา่น   
     ตอ้งถกูหกับางสว่นหรอือาจจา่ยตัว๋ราคาเต็ม (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของสายการบนิ) และสว่นทีเ่หลอืจะคนืให ้
ทา่น 
     ภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถา้ยงัไมอ่อกตั๋วทา่นจะเสยีแตค่า่มดัจ าตัว๋ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
     เทา่นัน้ 
-    คา่หอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะโดนเก็บ 
     คา่มดัจ าหอ้งพกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบภายหลัง 
• หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารยืน่ขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู  

ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 



 

 

 

 

 

(ระยะเวลาทีผ่ลวซีา่ออก ประมาณ 15 วนัท าการ) 

 
1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั (Passport) เลม่จรงิ และส าเนา 2 ฉบบั ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่  

6 เดอืน กอ่นวันเดนิทาง หากหมดอาย ุกรณุาท าเลม่ใหมก่อ่นน าสง่ และตอ้งมหีนา้วา่งเหลอือยา่งนอ้ย 2-4 หนา้
ตดิตอ่กนั เพือ่ตดิวซีา่  
** หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ทีเ่คยไดรั้บวซีา่จาก ประเทศในกลุม่เชงเกน้ ภายใน 3 ปี (ถา้ม)ี หรอืเคยไดรั้บจาก
ประเทศองักฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมรกิา (ถา้ม)ี ** 
 

2. รปูถา่ยส ี2 ใบ หนา้ตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พืน้หลังสขีาว ถา่ยรปูมาแลว้ไมเ่กนิ 6 เดอืน  
หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา แวน่กนัแดด คอนเทคเลนส ์หา้มมเีครือ่งประดบั เห็นใบหแูละคิว้ทัง้ 2 ขา้ง
ชดัเจน และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 
 

3. หนงัสอืรบัรองการท างาน 
3.1 กรณีลกูจา้งหรอืพนกังาน  

หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) ทีอ่อกโดยหน่วยงานหรอืบรษัิทตน้สงักดัของผูส้มคัร ระบตุ าแหน่ง, 
เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานจนถงึปัจจบุนั ระบชุว่งวันทีเ่ดนิทางไปทอ่งเทีย่วยโุรป และระบชุือ่ประเทศใน
ยโุรปทัง้หมดทกุประเทศทีเ่ดนิทางไป หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดในวันทีเ่ทา่
ไร ่               โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้
พาสปอรต์ ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่  
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษและ
เป็นหลกัฐานปจัจบุนั มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยืน่วซีา่เทา่น ัน้ พรอ้มลายเซ็น ระบชุือ่ 
ต าแหนง่ของผูอ้อกหนงัสอืและประทบัตราบรษิทั 
 

3.2 กรณีเจา้ของกจิการ 
หลกัฐานการเป็นเจา้ของกจิการ เชน่ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิท
หรอืจดทะเบยีนนติบิคุคล ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น (ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 90 วัน หาก
มากกวา่ 90 วันไปแลว้ ตอ้งคัดลอกใหมเ่ทา่นัน้) เป็นส าเนาภาษาไทย และพรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

 
3.3 กรณีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 

หนังสอืรับรองจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่(มอีายไุมเ่กนิ 30 วันนับจากวันยืน่วซีา่เทา่นัน้)  
ฉบบัจรงิ ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน) 

 
3.4 ผูเ้กษยีณอายงุาน 

หนังสอืยนืยนัการเกษียณอายกุารท างาน ซึง่เขยีนโดยตวัผูส้มคัรหรอืออกโดยบรษัิทนายจา้งลา่สดุ ระบุ
วันทีเ่กษียณ ชือ่และทีอ่ยูข่องนายจา้ง ระยะเวลาของการจา้งงานและเงนิเดอืนลา่สดุ และ 
ส าเนาหนงัสอืยนืยนัการเกษยีณอายกุารท างาน และฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

 
4. หลกัฐานทางการเงนิทีพ่ยีงพอส าหรบัคา่ใชจ้า่ยตลอดชว่งเวลาเดนิทาง 

4.1 ส าเนาสมดุบญัชทีีม่กีารเดนิบญัชแีละ Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน ควรมจี านวนเงนิใน
บญัชไีมน่อ้ยกวา่หกหลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยตลอด
ในการเดนิทางและสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา และมรีายการเดนิบญัชี

ลา่สดุไมเ่กนิ 7 วันนับจากวนัยืน่วซีา่ เป็นบญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ัน้ สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชี

กระแสรายวนัหรอืบญัชฝีากประจ า รวมถงึบญัชสีหกรณ์ 

 
4.2 หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบบัจรงิทีอ่อกโดยธนาคาร ในการออก

จดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู สะกด
ชือ่ใหต้รงกบัพาสปอรต์และหมายเลขบญัชตีอ้งเป็นเลม่เดยีวกบัทีท่า่นจะใชย้ืน่วซีา่ 

 
 

4.3 กรณีมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsorship) 



 

 

 

 

 

ตอ้งเป็น บดิา มารดา คูส่มรส พีน่อ้งสายเลอืดเดยีวกนัเทา่นัน้  
- ตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ย (Sponsor letter ) เป็นภาษาองักฤษของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย  

พรอ้มเซน็รับรอง 
- เอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธก์บัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส านาทะเบยีนสมรส 

และส าเนาใบเกดิ (สตูบิตัร) เป็นตน้ ทัง้ผูย้ ืน่วซีา่เองและผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษท ัง้หมด 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank certificate) ฉบบัจรงิ ระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย) และ
ตอ้งระบชุือ่ผูถ้กูรับรองหรอืผูส้มคัรยืน่วซีา่ดว้ย มอีายไุมเ่กนิ 30 วัน นับจากวันทีย่ืน่วซีา่ (สะกดชือ่-
นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

- Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้รวมถงึตวัผูย้ืน่วซีา่ดว้ย 
 

4.4 กรณีบรษิทัของทา่นเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ 
นอกจากเอกสารสว่นตวัของผูส้มคัรวซีา่แลว้ ตอ้งใชเ้อกสารของบรษิทั ดงัตอ่ไปนี ้
- ส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนบรษัิท ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 90 วนัเทา่นัน้ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน ของบรษัิท 
- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank certificate) ของบรษัิท ฉบบัจรงิทีอ่อกโดยธนาคาร พรอ้มระบวุา่

เป็นผูอ้อกใหใ้ชจ้า่ย (Support) ใหผู้เ้ดนิทาง 
- ออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น 

โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 
 

5. กรณีทีผู่ส้มคัรอายตุ า่กวา่ 20 ปี 
5.1 ส าเนาสตูบิตัร/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรวซีา่ พรอ้มแปลภาษา

องักฤษ 
5.2 ถา้เดนิทางไปกบัพอ่หรอืแมห่รอืทา่นใดทา่นหนึง่ หรอืกบับคุคลทีส่าม 

หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอ าเภอ/เขต ตวัจรงิเทา่นัน้ ระบวุา่อนุญาตใหเ้ดนิทาง
ไปตา่งประเทศกบัใครและระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกนั 

5.3 ส าเนาใบทะเบยีนการหยา่หรอืใบปกครองบตุรกรณีบดิามารดาเกดิการหยา่รา่ง พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษ 

5.4 ใบมรณะบตัรกรณีบดิา มารดาทา่นหนึง่ทา่นใดเสยีชวีติ 
 

6. ส าเนาทะเบยีนบา้น หรอืส าเนาบตัรประชาชน (ไมต่อ้งแปลภาษาองักฤษ) 
 

7. เอกสารสว่นตวักรณีมกีารเปลีย่นชือ่ (ชือ่ในหนงัสอืเดนิทางไมต่รงกบัเอกสารอืน่ๆ) (แปลเป็น
ภาษาองักฤษท ัง้หมด) 

- ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ / ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน  
- ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี /ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี /ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

(ถา้ม)ี  
หมายเหต:ุ 

- ผูส้มคัรทกุทา่นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ฯ เพือ่สแกนลายนิว้มอื 
- ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตูฯ โดยประมาณ 15 วันท าการ 
- หลังจากทีผู่ส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวซีา่กบัทางศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่แลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตให ้

ผูส้มคัรท าการดงึเลม่หนังสอืเดนิทางคนืจากสถานทตูฯ ในขณะท าการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆ ก็
ตาม ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่เพือ่เดนิทาง กรณุาแจง้บรษัิททัวรก์อ่น 

- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็น
การถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหาก
ตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

- กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้
สถานทตูยกเลกิวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนาม
ของบรษัิทฯ  

- หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไป
สมัภาษณ์ตามวันนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ และหากสถานทตูฯ ขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง



 

 

 

 

 

บรษัิทฯ ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหแ้กท่างสถานทตูฯ 
 

**ทางบรษิทัฯ ไมม่นีโยบายแปลเอกสารภาษาองักฤษ ** 
*การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการบรกิาร

อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้* 

ใบกรอกขอ้มลูค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ 

*กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมดของทา่น เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอก
แบบฟอรม์ 

การรอ้งขอวซีา่ใหท้า่น* 
 

1. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ชือ่-นามสกลุเดมิกอ่นเปลีย่น 
(ภาษาองักฤษ)…………………………………….......……………………………………………………… 
 

4. เลขที ่Passport………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. วัน-เดอืน-ปีเกดิ.......................................................................... อาย ุ…………………………... ปี 

 

สถานทีเ่กดิ ………………………………………………………………………. เพศ            ชาย          หญงิ 
 

6. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)           หยา่  
 

            หมา้ย            แยกกนัอยู ่
 

7. ทีอ่ยูปั่จจบุนั 
(ภาษาองักฤษ)................................................................................................................. 

 

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

..... 
 
เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก.............................................อเีมล์
............................................................  

 

8. อาชพีปัจจบุนั (กรณุาระบอุาชพี) หากเป็นแมบ่า้น / หรอืเกษียณ กรณุาระบดุว้ย (ภาษาองักฤษ) 
 

..........................................................................
ต าแหน่ง……………………………………………………………… 
 

9. ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา / ธรุกจิ / รา้นคา้ (ภาษาองักฤษ) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 

10. ทีอ่ยูท่ีท่ างาน / สถานศกึษา / ทีต่ัง้รา้นคา้ 
(ภาษาองักฤษ)………………………………………………………………...... 



 

 

 

 

 

 
………………………………………………………………………………………………................................................
. 
  

11. รายไดต้อ่เดอืน ……………………………………………………………………………………บาท (โดยประมาณ) 
 

12. ชือ่-นามสกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี 
(ภาษาองักฤษ)………………………………………………………………………………………. 

 
13. ชือ่-นามสกลุบดิา (ภาษาองักฤษ) ……………………………………………………………………………………… 

 
14. ชือ่-นามสกลุมารดา (ภาษาองักฤษ)) …………………………………………………………………………………..... 

 
15. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา (ถา้ม)ี 

 
โปรดระบปุระเทศ………………………........................ วันหมดอายวุซีา่ (หากจ าได)้ 

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

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วและพ านักของผูร้อ้งขอวซีา่ (ภาษาองักฤษ) 
 

ตัวผูร้อ้งขอวซีา่เอง    มผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ 
 

กรณุาระบชุือ่……………………………………………………………………… 
ความสมัพันธ…์………………………………… 


