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FWY01 RETURN TO PARIS 5D3N BY WY 

FWY01 RETURN TO PARIS 5 วนั 3 คืน 

เชค็อินแลนดม์ารค์และช้อปป้ิงแบบจใุจท่ีปารีส  
 ถ่ายภาพกบั หอไอเฟล และ พพิธิภณัฑล์ฟูร ์แลนดม์ารค์ส าคญัของกรุงปารสี 

 ชมความสวยงามและความอลงัการของพระราชวงัแวรซ์าย จตุัรสัคองคอรด์ ประตูชยัฝรัง่เศส  

 ล่องเรอืชมเมอืงปารสี ผ่านแม่น ้าแซน โดยเรอืชื่อดงั บาโต มชู 

 ชอ้ปป้ิงแบบจุใจ Benlux duty free, หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์และ เอาทเ์ลท็ ลาวลัเล่  

 พเิศษ!!! อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศยัหนึ่งวนั 
 

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

 

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

14 - 18 ต.ค. 2565 39,999 12,000 8,500 20  

28 ต.ค. – 1 พ.ย. 65 39,999 12,000 8,500 20  

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

>> ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วีซ่าและคา่บริการ 5,500 บาท << 
 



 

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

             WY815  MCT-BKK 08.50 – 18.00 
 

. 

 

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

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

   ทีพ่กั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 
   (ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 
 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที1่) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สถานทีท่่องเทีย่วทีโ่ด่งดงัของฝรัง่เศส  พระราชวงัแวรซ์าย (Versailles Palace) (ระยะทาง 13 กม. / 30 
นาท)ี หนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดของประเทศฝรัง่เศส นับเป็นพระราชวงัทีม่คีวามยิง่ใหญ่และงดงามอลงัการ
มาก จนตดิ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก อกีทัง้ยงัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรม พระราชวงัสรา้งในรูปแบบ
สถาปตัยกรรมสไตลค์รสิตศ์ตวรรษที ่17 และ 18 ภายในประกอบดว้ยหอ้งถงึ 700 หอ้ง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงาน
แกะสลกัจากศลิปินชัน้เอก 15,034 ชิน้ ควรามกวา้งขวางวดัไดจ้ากขนาดพืน้ทีข่องพระราชวงั ทัง้หมด 800 เฮกการ ์(5,000 ไร่) 
โดยแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ด้วยกนั ได้แก่ The Palace หรอืด้านในของพระราชวงั มหี้องมากมายถงึ 700 ห้อง ไม่ว่าจะเป็น 
ห้องบรรทม, ห้องเสวย, ห้องส าราญ และห้องพ านักอื่นๆ แต่ไม่มหี้องน ้าแมแ้ต่เพยีงหอ้งเดยีว , ห้องกระจก หรอื The Hall of 
Mirrors เป็นหอ้งทีใ่หญ่ทีสุ่ดในพระราชวงั และมชีื่อเสยีงโด่งดงัมากทีสุ่ด ถูกก่อสร้างดว้ยกระจกบานยกัษ์ใหญ่เจยีรไนสุดวบิวบั
ทัง้หมด 17 บาน เมื่อเปิดออกมาจะพบเหน็มุมทีส่วยทีสุ่ดของสวนแวรซ์าย The Gardens สวนทีต่กแต่งใหม้ลีวดลายเหมอืนเขา
วงกต ประดบัประดาดว้ยต้นไม ้สวนดอกไมแ้บบเรขาคณิต มปีระตมิากรรมและหนิอ่อนโดยไดร้บัแรงบนัดาลใจจากเทพนิยาย

วนัทีห่นึ่ง กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั แวะเปลีย่นเครื่อง - ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล - เมอืงปารสี 

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



กรกีโรมนั, The Estate of Trianon พระต าหนักเลก็ๆ ของพระนางพระนางมาร ีอองตวัเนต และสวนดอกไมส้่วนตวั ท่ามกลาง
หมู่บา้นชนบททีเ่งยีบสงบ ซึง่พระนางทรงโปรดทีจ่ะมาพกัผ่อทีแ่ห่งนี้และใชช้วีติเรยีบง่ายแบบคนธรรมดาทัว่ไป  
อสิระชอ้ปป้ิงที ่Grain de Cuir รา้นกระเป๋าแบรนดเ์นมชัน้น า ราคาด ีอาธเิช่น Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Prada, Celine, 
Dior หรอืแบรนดท์ีค่นไทยนิยมใชน้ัน้กค็อื Longchamp นัน้เอง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) 
จากนัน้พาทุท่านไปเกบ็ภาพความประทบัใจกบัแลนด์ม์คที่โด่งดงัไปทัว่
โลก เริม่ตน้ที ่หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งในแลนดม์ารค์ส าคญัของ
ประเทศฝรัง่เศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทัง้หมด มีความสูง
ประมาณ 300 เมตร(เทียบกับตึกประมาณ 75 ชัน้) สร้างเป็นรูปแบบ
หอคอย โดยถูกตัง้ตามชื่อของสถาปนิกที่คนออกแบบชื่อว่า “กุสตาฟ ไอ
เฟล” ซึ่งเป็นทัง้วิศวกรและสถาปนิกชื่อดังของฝรัง่เศสในยุคนัน้ ซึ่ง
เชีย่วชาญดา้นการก่อสรา้งงานเหลก็โดยเฉพาะ หอไอเฟลสรา้งขึน้มาเพื่อ
ใชเ้ป็นผลงานในการเฉลมิฉลองวนัครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏวิตัปิระเทศ
ฝรัง่เศส และเพื่อแสดงถึงความร ่ารวย ยิง่ใหญ่ รวมถึงความส าเรจ็ในยุค
อุตสาหกรรมของประเทศในขณะนัน้ด้วยหนึ่ง ในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลทีด่ี
ทีสุ่ดคอืลานตรงขา้งหน้าปราสาท Palais de Chaillot ทีอ่ยู่ใกล้ๆ กบัสถานี
ของ Trocadéro ทีเ่ราจะพาทุกท่านไป เพราะตรงนี้เป็นมุมถ่ายแลว้จะเหน็
หอไอเฟลแบบไม่มอีะไรมาบงัความสวยงามแน่นอน ไปต่อกนัที ่ประตูชยั
ฝรัง่เศส (Arc de Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอ
เลตวล เป็นผลงานสถาปตัยกรรมที่ออกแบบโดย ฌอ็ง ชาลแกรง็ มอีายุ
กว่า 200 ปีสรา้งขึน้ปี พ.ศ. 2349 มคีวามสงู 49.5 เมตร มคีวามกวา้ง 45 
เมตรและมคีวามลกึถงึ 22 เมตรถูกจดัอนัดบัเป็นประตูชยัทีใ่หญ่อนัดบั 2 
ของโลกหลงัจากทีจ่กัรพรรด ินโปเลยีนที ่1 ไดร้บัชยัชนะจากยุทธการเอา
สเตอรล์ทิซ ์ใชเ้วลาก่อสรา้งยาวนานกว่าสามสบิปี ใชศ้ลิปะคลาสสคิใหม่ที่
ดดัแปลงมาจากสถาปตัยกรรมโรมนัโบราณโดยการใชรู้ปป ัน้แกะสลกัจาก
ช่างแกะสลกัคนส าคญัแห่งยุค มรีูปแกะสลกัที่เป็นสญัลกัษณ์แห่งชยัชนะ 
การปลุกใจ รวมทัง้สดุดกีารเสยีสละแก่วรีชนทหารกล้าที่ท าเพื่อประเทศ
ฝรัง่เศส ต่อมาถูกตัง้ใหเ้ป็นอนุสรณ์ของทหารฝรัง่เศสในสมยัสงครามโลก
ครัง้ที่ 1 ซึ่งในปจัจุบนัยังเป็นสุสานของทหารนิรนามที่ท าเพื่อประเทศ
ฝรัง่เศสอีกด้วย พาทุกท่านไป ล่องเรือแม่น ้ าแซน โดยเรือบาโตมูช 
(Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มีการบรรยายเกี่ยวกับประวัติ
เมืองปารีสตลอดทัง้สายการเดินทางระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วย
สถาปตัยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล 
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นต้น จากนัน้ไปที่ถนนที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังที่สุดใน
ฝรัง่เศส ถนนฌอ็งเซลเิซ่ (Champs Elysees)  เป็นหนึ่งในถนนทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัในฝรัง่เศส ย่านศนูยก์ารคา้ระดบัพรเีมยีม แหล่ง
รวมสนิค้าแบรนด์ดงัระดบัโลกทุกแบรนด์ ร้านอาหารที่มคีวามหรูหราอลงัการ ถือว่าเป็นย่านธุรกจิทีส่ าคญัของกรุงปารสี ย่าน
การค้าที่มีค่าเช่าที่แพงที่สุดในโลก และยงัถูกจดัอนัดับให้แป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก ตึกส่วนใหญ่บนถนนฌอ็งเซลิเซ่เป็น
สถาปตัยกรรมทีม่กีารผสมผสานศลิปะ Art Deco กบัการตกแต่งสไตล ์Art Nouveau เขา้ไวด้ว้ยกนัอย่างลงตวั 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่) 
ทีพ่กั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 



 (ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที4่)  

 อสิระอาหารเทีย่งและเยน็เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
ทีพ่กั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที5่) 

จากนัน้พาท่านไปเยี่ยมชมด้านนอกของ พพิธิภณัฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) 
เป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัทีสุ่ดของเมอืงปารสี จากผลงานทีจ่ดัแสดงไป
จนถงึความเก่าแก่และยิง่ใหญ่ของสถานทีท่ าใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่คีวามส าคญั
ระดบัโลก ก่อตัง้ขึน้โดยพระเจา้ฟิลปิที ่2 ก่อนที่จะถูกขยายใหเ้ป็นพระราชวงั
หลวง ในปจัจุบนัพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นสถานที่เก็บรกัษา
ผลงานศิลปพที่ทรงคุณค่าไว้มากกว่า 400,000 ชิ้น แต่น ามาจดัแสดงให้ชม
เพยีง 40,000 ชิน้เท่านัน้ ซึง้แน่นอนว่าผลงานศลิปะเหล่านี้ถูกเล่าต่อกนัมาว่า
เป็นสมบตัจิากการทีฝ่รัง่เศสน ามาจากประเทศทีต่นชนะสงคราม จากนัน้พาทุก
ท่านไปที ่จตุัรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde)  เป็นสถานทีแ่ห่งความทรง
จ าทางประวตัิศาสตร์ในกรุงปารสี เป็นสญัลกัษณ์ของสงครามกลางเมอืงและ
การปฏวิตักิารปกครองของฝรัง่เศส จตุัรสัคองคอรด์ถูกสรา้งขึน้ในสมยัของพระ
เจา้หลุยสท์ี ่15 โดยสถาปนิกชื่อ Jacques Ange Gabriel และสรา้งเสรจ็สิน้ใน
ปี ค.ศ.1755 เพื่อประดษิฐานพระบรมรปูทรงมา้แต่ถูกท าลายโดยพระเจา้หลุยส์
ที ่16 พาทุกท่านไปอสิระชอ้ปป้ิงที่  หา้งปลอดภาษี Benlux Louvre duty free 
เป็นห้างชื่อดงัใจกลางกรุงปารสี ซึ่งคุณจะได้พบกบัสนิค้าแบรนด์ชัน้น าต่างๆ
จากทัว่โลก ในราคาที่ไม่ แพงและบรรยากาศที่หรูหราตระการตา ที่ดเีด่นต่อ
นักท่องเที่ยวไทย เพราะมพีนักงานและขอ้ความภาษาไทยในหา้งนี้ด้วย ห้าง 
La Samaritaine เป็นหา้งสรรพสนิคา้ ขนาดใหญ่ ในกรุงปารสี เริม่ต้นจากรา้น
เสื้อผ้าเล็กๆ และขยายไปสู่สิง่ที่กลายเป็นชุดของอาคารห้างสรรพสนิค้าที่มี
แผนกต่างๆ ทัง้หมด 90 แผนก เป็นสมาชกิสมาคมหา้งสรรพสนิคา้นานาชาติ
ตัง้แต่ปี 2528 ถึง 2535 หา้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มชีื่อเสยีงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารสี 
ภายในอาคารทีม่สีถาปตัยกรรมทีส่วยงาม เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิทกี่อนทีจ่ะมาเป็นหา้งสรรพสนิคา้แฟชัน่ชัน้
น าของโลกอย่างทุกวนัน้ีแต่ก่อนเป็นแค่รา้นขายเสือ้ผา้เลก็ๆ ทีห่วัมุมถนน Lafayette แต่ภายหลงัไม่นานไดม้กีารขยบัขยายพืน้ที่
เพื่อใหเ้พยีงพอต่อจ านวนพนักงานและลูกคา้ทีม่าจบัจ่ายใชส้อย มบีนัทกึว่าเป็นปีทีม่ยีอดขายสงูสุด ซึ่งในปจัจุบนัมสีาขาแบ่งอยู่
ตามเมอืงใหญ่ๆทัง้ในประเทศและนอกประเทศ รวมแลว้ทัง้หมด 61 แห่ง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) 

วนัทีส่าม อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                                                                                                                    อาหาร เชา้ 

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



อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยัที่ เอาทเ์ลท็ ลาวลัเล่ (La Vallée Village Outlet) (ระยะทาง 62 กม. / 1 ชม.)  เป็นเอาทเ์ลท็
จ าหน่ายสนิคา้แบรดเ์นมชื่อดงัต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกตอิย่างน้อย 30 เปอรเ์ซน็ต ์ใหเ้ป็นสถานทีท่ีไ่ดร้บัความ
นิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการชอ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  โดยปจัจุบนั เอาท์เลท็ลาวลัเล่มสีนิคา้แบรนดเ์นม
จ าหน่ายอยู่หลาย 10 แบรนด์ VERSACE หนึ่ งในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมใน และยังมี GUCCI, LACOSTLE, ERIC 
BOMPARD หรอื BACCARAT กม็เีช่นกนั  

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

 

 

 
06.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานมสักตั ประเทศโอมาน แวะพกัเปลีย่นเครื่อง 
08.50 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ ประเทศโดยสายการบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที ่WY815 
18.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 
เงื่อนไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 มถุินายน 2565 )  
 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมก่อนเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)  

2. เอกสาร International Vaccinated Certificate /วคัซนีพาสปอรต์ (เล่มเหลอืง) ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
ทีไ่ดร้บัวคัซนีครบถว้นมาแลว้  
 

เงื่อนไขการเดนิทางเขา้ประเทศฝรัง่เศส ( update 20 มกราคม 2565 ) 

 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศฝรัง่เศสจะตอ้งไดร้บัวคัซนีครบโดสแลว้ ชนิดของวคัซนีโควดิ-19 ทีห่น่วยงานของประเทศฝรัง่เศสไดอ้อก

ประกาศเกีย่วกบัวคัซนี และรายละเอยีดของการฉีดวคัซนีทีส่ามารถเดนิทางเขา้ฝรัง่เศสได ้ดงันี้ 

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

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

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

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

7 วนั 

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

ก่อน 

ขอ้มลูจากทีม่า : France Diplomacy - Ministry for Europe and Foreign Affair 

- เดก็ทีอ่ายุต ่ากว่า 12 ปีและยงัไม่ไดร้บัวคัซนี ใหถ้อืสถานะวคัซนีตามของพ่อหรอืแมห่รอืผูป้กครองทีเ่ดนิทางดว้ย 

- ตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2565 ผูท้ีม่อีาย ุ18 ปีขึน้ไปทีต่อ้งการเดนิทางเขา้ประเทศฝรัง่เศสตอ้งไดร้บัวคัซนีชนิด mRNA เพิม่เตมิ 1 เขม็ 

โดยเวน้ระยะห่างอย่างชา้ทีส่ดุ 9 เดอืนหลงัไดร้บัวคัซนีเขม็สดุทา้ย หากเลยก าหนดเวลาดงักล่าว ประวตักิารรบัวคัซนีของตนจะไม่ไดร้บั

การรบัรองว่าครบตามเกณฑ ์

► เตรยีมเอกสาร International COVID-19 Vaccination Certificate ผ่านแอปพลเิคชัน่หมอพรอ้ม 

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

และขัน้ตอนการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา กรุณาอพัเดทอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง** 

วนัทีห่า้     ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั - ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

                                                                                                                    



 

► ผูเ้ดินทางเข้าเขา้ประเทศไทยจะต้องได้รบัวคัซีน ครบ2โดสแล้ว  

ชนิดของวคัซนีโควดิ-19 ทีป่ระเทศไทยรบัรอง ม ีดงันี้ 
1. CoronaVac (Sinovac) 
2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 
3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 
4. Moderna 
5. COVILO (Sinopharm) 
6. Janssen (Johnson & Johnson) 
7. Sputnik V 
8. Covaxin 
9. Novavax / Covavax 
10. Medigen 
11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 
► ส าหรบัคนต่างชาต ิผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass และมปีระกนัสขุภาพต่างชาตคิรอบคลุม 10,000 USD   

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

เดนิทางมาถงึประเทศไทย  

เง่ือนไขการให้บริการ 

► การเดนิทางครัง้นี้จะตอ้งมจี านวน 10 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักล่าว 

- จะสง่จอยน์ทวัรก์บับรษิทัทีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลื่อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทางบรษิทัจะ

ท าการแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

► การจองทวัรแ์ละช าระค่าบรกิาร  

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

 กรุณาสง่ส าเนาหน้าพาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยื่นวซี่าพรอ้มเอกสารช าระมดัจ าค่าทวัร์ 

- ค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 20-25 วนัก่อนออกเดนิทาง กรณีบรษิทัฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซี่าออกใกลว้นัเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่า

ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษิทัก าหนดแจง้เท่านัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอรต์ผูเ้ดินทาง (จะต้องมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบัและ

จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไมต่ า่กว่า 3หน้า) **กรณุาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทัมิฉะนัน้ทาง

บริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า 

เง่ือนไขการยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนัก่อนการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด (ทางบรษิทัฯ ขอเก ็บค่าใชจ้่ายตามที ่เกดิขึน้จรงิเช่น ค่าวซี่า 

ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ คา่มดัจ าโรงแรม ค่าวซี่า  หรอือื่นๆ)  

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทางคนืมดัจ า 50%  (ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้ จรงิเช่น ค่าวซี่า ค่า

มดัจ าตวัเครื่องบนิ  ค่ามดัจ าโรงแรม หรอือื่นๆ )  



3. ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดนิทาง เกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดตามราคาทวัรท์ีต่ามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

5. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

6. กรณีเจบ็ปว่ย จนไม่สามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็

ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีวซี่าถูกปฏเิสธจากสถานทตู (วซี่าไม่ผ่าน) ทางบรษิทัจะท าการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

8. ตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว ผู้

ประกอบธุรกจิน าเทีย่วมคี่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิเพื่อเตรยีมการจดัน าเทีย่ว ใหน้ ามาหกัจากเงนิค่าบรกิารทีต่อ้งจ่าย ทัง้นี้ ผูป้ระกอบ

ธุรกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเทีย่วทราบ เช่น ค่าวซี่า ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ คา่โรงแรม หรอือื่นๆ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

(บรษิทั ด าเนินการให ้กรณียกเลกิทัง้หมด หรอือย่างใดอย่างหน่ึง ไม่สามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอื่นๆได)้ 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้   

2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

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

หรอืเป็นการเพิม่เตยีงเสรมิ หรอื SOFA BED และกรณีห้องพกัในเมอืงที่ระบุไวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยุด มงีานแฟร์

ต่างๆ บรษิทัขอจดัทีพ่กัในเมอืงใกลเ้คยีงแทน โรงแรมทีพ่กัส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มเีครื่องปรบัอากาศทีส่ามารถปรบัควบคุม

ความเยน็ไดภ้ายในหอ้งพกั เน่ืองจากสภาพภูมอิากาศหนาวเยน็เกอืบทัง้ปี  

4. ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีน่ัง่เป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลื่อน

วนัได ้ใน กรณีทีท่่านตอ้งการแยกวนัเดนิทางกลบัหรอืไปก่อน โปรดตดิต่อเจา้หน้าทีเ่พื่อสอบถามราคาอกีครัง้ และการจดัที่

นัง่ของผูเ้ดนิทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบนิ ทางบรษิทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อแทรกแซงได ้ 

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

6. เจา้หน้าทีบ่รษิทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. ค่าน ้าหนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครื่องได ้8 กโิลกรมั และค่าประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิ

ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ และกรณีน ้าหนกัสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีคา่ปรบัตามทีส่ายการบนิเรยีก

เกบ็  

8. การประกนัภยั บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั Allianz Travel แบบแผน

ประกนัภยั Group tour ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การท าประกนัน้ี

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

เดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเวบ็ไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่าน

ตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ ซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความ

ประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ  

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

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

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  จากท่าน 

2. ค่าบรกิารและยื่นวซี่าเชงเกน้ (ประเทศฝรัง่เศส) 5,500 บาท 



3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น คา่อาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

4. ค่าภาษทีุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษเีดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  

5. ค่าภาษนี ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

7. ค่าพนกังานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

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

 

กรณีวีซ่าไม่ได้รบัการอนุมติัจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผา่น) และท่านได้ช าระค่าทวัรม์าแล้ว ทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยท่ี

เกิดขึน้จริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบิน 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลกูคา้และ

บรษิทั ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหรี/่ปลอดบหุรีไ่ด ้โดย

อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย14วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่าน

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ   

12. การประกนัภยั บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั Allianz Travel แบบแผน

ประกนัภยั Group tour ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การท าประกนัน้ีจากบรษิทั  

มากกว่าขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ 

ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเวบ็ไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิ

สามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ ซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ 



13. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้  

14. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่าน

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  

 
 เอกสารประกอบการยื่นค ารอ้งขอวซี่าเชงเกน้ (France) 

ระยะเวลาด าเนินการพจิารณาวซี่า 10-15 วนัท าการ 

** หากผูเ้ดนิทาง เคยสแกนลายนิ้วมอืภายใน 3 ปี กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีแ่ผนกวซี่าของทวัร ์**โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของ
เจา้หน้าที ่เน่ืองจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงื่อนไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยื่นค ารอ้งขอวซี่าอยู่เป็นประจ า 
 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอายุ โดยนบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย และมจี านวนหน้าเหลอือย่าง

น้อย 2-3 หน้า เพื่อใหท้างสถานทูตตดิหน้าวซี่า (หากมอีายุไม่เพยีงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอรต์เล่มใหม่ ก่อนจดัส่งใหก้บัเจ้า

หน้าท)ี หากผูส้มคัรเคยไดร้บัวซี่าเชงเกน้ กรุณาจดัสง่หลกัฐานใหก้บัทางบรษิทัทวัร ์     เพือ่น าไปแสดงต่อสถานทตู 

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

สวมแว่นตา,หา้มใสเ่ครื่องประดบั,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรปูเท่านัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แมก็ หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถ่ายช ารุด และไม่สามารถใชง้านได ้** 
   (ใบหน้าใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
3. เอกสารส่วนตวั 

 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 
หากมเีอกสารอื่นๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ท่านจ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 
กรณีเดก็อายุต ่ากว่า20ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 



กรณีเดก็อายุต ่ากว่า20ปี (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 - หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะต้องมหีนังสอืรบัรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเดก็
ไม่ได้เดนิทางกบับดิา-มารดา จะต้องมหีนังสอืรบัรอง ยนิยอมให้บุตรเดนิทางกบับุคคลที่สาม พร้อมกบัยนิยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
เดินทางให้กบัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลกัฐานที่อยู่ตามทะเบยีนบ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนา
พาสปอรต์/ส าเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทบัตรารบัรองจากทางราชการ
อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวนันดัหมายทีเ่ดก็แสดงตวัยื่นค ารอ้งขอวซี่า บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตวัพรอ้มกบับุตร และ
เซน็เอกสารต่อหน้าเจา้ทีท่ีร่บัยื่นวซี่า กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด
เป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
4. หลกัฐานการงาน/หนังสือรบัรองการท างาน ทีท่ างานปจัจุบนั (เอกสารมอีายุ 30 วนั ก่อนยืน่ค ารอ้งขอวซี่า) 

 
4.1 กรณีเป็นพนักงานทัว่ไป ทัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานปจัจุบนั   โดยระบุต าแหน่ง
งาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั, วนั เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และช่วงเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European 
แทน) และกลบัมาปฏบิตังิานตามปกตหิลงัครบก าหนดวนัลา พรอ้มประทบัตราบรษิทั และลงนามผูม้อี านาจอย่างชดัเจน (เอกสารออก
จากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 
4.2 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทัฯ (DBD), (คดัส าเนาไม่
เกนิ 90 วนั พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
 
4.3 กรณีท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา ใชห้นังสอืรบัรองฉบบัจรงิจากสถาบนัการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รบัพจิารณาบตัรนักเรยีน, ใบ

ประกาศนียบตัร และใบรบัรองผลการเรยีน (เอกสารมอีายุ 30 วนั ก่อนยืน่ค ารอ้งขอวซี่า) 

4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 
4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ), หลกัฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ในกรณีทีไ่ม่ได้
เดนิทางร่วมกนักบัสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วนั เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละ
บุตร ทีม่คีวามสมัพนัธร์่วมกนั (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 
4.6 กรณีกิจการท่ีไม่ได้จดทะเบียน อาท ิร้านขายของทัว่ไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นต้อง
เขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลกัฐานหรอืเอกสารประกอบ อาท ิรปูถ่าย
รา้น, สญัญาเช่า, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงิน 

 
5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใชส้ าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรอืส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากประจ า (บญัชสี่วนตวั) รายการเดนิ
บญัชยีอ้นหลงั 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบญัชทีีม่ปีระวตักิารเดนิบญัชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่
ในบญัชนีัน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมื่อท่าน
เดนิทางกลบัสู่ภูมลิ าเนา และขอหนงัสอืรบัรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) ซึง่ต้องเป็นบญัชเีดยีวกนั Statement 
ขา้งตน เป็นภาษาองักฤษ ระบุสกุลเงนิ Euro เท่านัน้ 



 
 
5.2 ผูเ้ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นตอ้งเขยีนหนงัสอืรบัรอง ชีแ้จงความสมัพนัธร์ะหว่างตนกบัผูเ้ดนิทาง (Sponsor Letter) 
และขอหนังสอืรบัรอง/สนับสนุนค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยใหบุ้คคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน (Sponsor) ด าเนินการตามเอกสาร
ขา้งตน้ พรอ้มกบัขอจดหมายรบัรองฐานะการเงนิจากธนาคาร                         Bank  Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจากทาง
ธนาคารเท่านัน้ โดยระบุชื่อผู้สนับสนุนที่เป็นเจา้ของบญัช ี(Sponsor) และระบุชื่อผู้เดนิทาง/ผู้ทีไ่ด้รบัการสนับสนุน เอกสารต้องเป็น
ฉบบัภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเท่านัน้   (กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้
เวลาด าเนินการนานถงึ 3 วนั) 

 
หมายเหตุ: หากสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยไ์ม่สมบรูณ์ (Book Bank) หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชไีม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขทีก่ าหนด ท่าน

จ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเท่านัน้ (Bank Statement) 
 

กรณุาปรบัสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยใ์ห้แสดงเป็นยอดลา่สุด ครอบคลมุภายใน 3-5 วนั ก่อนวนันัดหมายยื่นวีซ่า 
 

6. แบบฟอรม์กรอกข้อมูลส าหรบัยื่นวีซ่าเชงเก้น 

 
 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวซี่า กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรบัยื่นวซี่าทา้ยโปรแกรมทวัรใ์หต้รงกบัขอ้มูลความเป็นจรงิ เนื่องจากบรษิทัฯ 
ตอ้งน าสง่ขอ้มลูใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพื่ออนุมตัคิ ารอ้งขอวซี่า และทางบรษิทัฯ ไม่สามารถกรอกประวตั/ิขอ้มูลสว่นตวัแทนผู้สมคัร
ได ้หากสถานทตูตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็นเทจ็/ขอ้มลูไม่ถูกตอ้งกบัความเป็นจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซี่า หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลา
ด าเนินการพจิารณาเอกสารล่าชา้มากยิง่ขึน้ 
 
 เมื่อท่านช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทวัร์ พร้อมจดัส่งให้กบับริษัทฯทนัที !! หาก
ด าเนินการล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซ่ีา บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบทุกกรณี 

 
 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก
ปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีท่่านไดช้ าระไปแลว้ทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏเิสธวซี่า และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยื่นค ารอ้งขอวซี่าใหม่ ผูส้มคัรตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์ผู้สมคัรบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามที่
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีเ่พื่อไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทัง้ช่วยประสานงานกบั
ทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษิทั ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้่านจดัส่งเอกสารดงักล่าว
ใหก้บัทางบรษิทั เพื่อน าสง่สถานทตูเช่นกนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดร้บัวซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทตูเพื่อพจิารณาต่อวซี่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

 
เอกสารทุกฉบบัท่ีใช้ประกอบการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไม่จ าเป็นต้องเซน็รบัรองส าเนาถกูต้อง) 
เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรณุาจดัเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 



 
 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกน้ (France) 

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

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

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

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

5. ทีอ่ยู่พ านกัปจัจบุนั กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

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

7. อาชพีปจัจบุนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบุในหนงัสอืรบัรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื่อสถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอยา่งชดัเจน) 

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

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

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

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

10. สถานภาพ     ⃣    โสด   ⃣    สมรส  ⃣    แต่งงาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣    หย่า   ⃣    มา่ย   ⃣    อยู่กนิฉนัสาม-ีภรรยา     ⃣    แยกกนัอยู ่

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

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

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

14. ทา่นม ีPassport เล่มเกา่ลา่สดุ หรอืไม ่(ถา้ม)ี โปรดระบุ 

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

15. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรพัย ์(ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานทตูเพื่อยื่นค ารอ้งขอวซี่า)  

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

16. ทา่นเคยไดร้บัวซี่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรอืไม่ (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวซีา่ ............................) 

ไมเ่คย 

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

17. เคยถูกพมิพล์ายน้ิวมอืเพื่อการขอวซีา่ Schengen ก่อนหน้านี้ 

                     ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุนั/เดอืน/ปี ทีด่ าเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

18.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซ่ีาหรอืไม ่



   ไมเ่คย  เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ) ................................................................. 

19. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านกัอยู่ของผูร้อ้งขอ 

                 ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ ื่นออกค่าใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบุชื่อ ............................................................. 

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

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจดัส่งเอกสารใหบ้รษิทัฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซ่ีาจากทางสถานทตู         กรณวีซ่ีาของท่านไมไ่ดร้บัการอนุมตัทินัตาม
ก าหนดวนัเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบทุกกรณ ี
 

 เมือ่ท่านไดจ้องท าการจองโปรแกรมทวัร ์และช าระเงนิมดัจ าค่าทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณาจดัส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูส าหรบัยื่นวซี่า (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร)์    พรอ้มจดัส่งใหก้บับรษิทัฯทนัท ี!! หากด าเนินการ

ล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซ่ีา บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไมร่บัผดิชอบทกุกรณี 
 - กรุณากรอกแบบฟอรม์ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชดัเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกต้องตรงกบัเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต เนื่องจากขอ้มูลทัง้หมด บรษิัทฯจ าเป็นต้อง

ด าเนินการน าส่งสถานทตูผา่นระบบออนไลน์ หากน าส่งขอ้มลูทีไ่มส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจส่งผลต่อผลการพจิารณาวซี่า 
  - หากหน่วยงานยงัไม่สามารถออกหนังสือรบัรองการงานฉบบัจรงิได้ กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านให้ชดัเจน (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) ได้แก่ ชื่อบรษิัท, 

ต าแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั และวนัเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 
 

 เมือ่ท่านไดร้บัยนืยนัการเดนิทาง/ใบนดัหมายส าหรบัยืน่วซ่ีา จากเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 
  - กรณุาจดัส่งหนงัสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบบัจรงิส าหรบัยื่นวซี่าใหก้บับรษิทัฯ อย่างชา้ไมเ่กนิ 2 สปัดาห ์ก่อนถงึวนันดัหมายยื่นวซี่า 
          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าส่งหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า เพื่อใหส้ถานทตูดูประวตักิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 
 

 หมายเหตุ: การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู บรษิทัฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 


