
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FWY01 RETURN TO PARIS 5 วัน 3 คืน 

เช็คอนิแลนด์มารค์และช้อปปิ้งแบบจใุจที่ปารีส  
 

 ถ่ายภาพกับ หอไอเฟล และ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ แลนด์มาร์คส าคญัของกรุงปารีส 

 ชมความสวยงามและความอลังการของพระราชวังแวร์ซาย จัตุรัสคองคอร์ด ประตูชัยฝร่ังเศส  

 ล่องเรือชมเมืองปารีส ผ่านแม่น  าแซน โดยเรือชื่อดัง บาโต มูช 

 ช้อปปิ้งแบบจุใจ Benlux duty free, ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ และ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่  

 พิเศษ!!! อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวัน 
 

เดินทางโดยสายการบิน OMAN AIR 

น  าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 kg. / CARRY ON 7 kg 
 



 
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็กอายุ

(INF) 0-2 ปี 

พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ 

14 - 18 ต.ค. 2565 39,999 12,000 8,500 25 
 

28 ต.ค. – 1 พ.ย. 65 39,999 12,000 8,500 25 
 

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

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 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. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สาย 

               การบิน สายการบิน OMAN AIR โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ออก 

               บัตรที่นั่งโหลดสัมภาระ 

09.10 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY818 

12.05 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลี่ยนเครื่อง 

14.10 น.   น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล เที่ยวบินที่ WY131 

19.45 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส น าท่านผ่านขั นตอนการตรวจ 

                เข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร จากนั น น าท่านขึ นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่โรงแรม 

   ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื อที่1) 

จากนั นน าท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังของฝรั่งเศส  พระราชวังแวร์ซาย (Versailles Palace) (ระยะทาง 13 กม. / 

30 นาที) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศฝรั่งเศส นับเป็นพระราชวังที่มีความยิ่งใหญ่และงดงาม

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศ

ยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล - เมืองปารีส 

วันทีส่อง  พระราชวังแวร์ซาย- Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชั นน า-หอไอเฟล-ประตูชัยฝรั่งเศส -ล่องเรอืแม่น  า

แซน โดยเรือบาโตมูช-ถนนฌ็องเซลิเซ ่                                                                                                                 

อาหาร เช้า,เทีย่ง,เย็น 



 
 
อลังการมาก จนติด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อีกทั งยังได้รับการขึ นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสร้างใน

รูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายในประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ 

และงานแกะสลักจากศิลปินชั นเอก 15,034 ชิ น ควรามกว้างขวางวัดได้จากขนาดพื นที่ของพระราชวัง ทั งหมด 800 เฮกการ์ 

(5,000 ไร่) โดยแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่ The Palace หรือด้านในของพระราชวัง มีห้องมากมายถึง 700 ห้อง ไม่

ว่าจะเป็น ห้องบรรทม, ห้องเสวย, ห้องส าราญ และห้องพ านักอื่นๆ แต่ไม่มีห้องน  าแม้แต่เพียงห้องเดียว , ห้องกระจก หรือ The 

Hall of Mirrors เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง และมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุด ถูกก่อสร้างด้วยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจียรไน

สุดวิบวับทั งหมด 17 บาน เมื่อเปิดออกมาจะพบเห็นมุมที่สวยที่สุดของสวนแวร์ซาย The Gardens สวนที่ตกแต่งให้มีลวดลาย

เหมือนเขาวงกต ประดับประดาด้วยต้นไม้ สวนดอกไม้แบบเรขาคณิต มีประติมากรรมและหินอ่อนโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก

เทพนิยายกรีกโรมัน, The Estate of Trianon พระต าหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมารี อองตัวเนต และสวนดอกไม้ส่วนตัว 

ท่ามกลางหมู่บ้านชนบทที่เงียบสงบ ซึ่งพระนางทรงโปรดที่จะมาพักผ่อที่แห่งนี และใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบคนธรรมดาทั่วไป  

อิสระช้อปปิ้งที่ Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชั นน า ราคาดี อาธิเช่น Hermes, Louis Vuitton, Chanel, 

Prada, Celine, Dior หรือแบรนด์ที่คนไทยนิยมใช้นั นก็คือ Longchamp นั นเอง 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื อที่2) 

จากนั นพาทุท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับแลนด์ม์คที่โด่งดังไป

ทั่วโลก เริ่มต้นที่ หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์ค

ส าคัญของประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั งหมด 

มีความสูงประมาณ 300 เมตร(เทียบกับตึกประมาณ 75 ชั น) สร้าง

เป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตั งตามชื่อของสถาปนิกที่คนออกแบบชื่อ

ว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซึ่งเป็นทั งวิศวกรและสถาปนิกชื่อดังของ

ฝรั่ ง เศสในยุคนั น  ซึ่ ง เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างงานเหล็ก

โดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้างขึ นมาเพื่อใช้เป็นผลงานในการเฉลิม

ฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวัติประเทศฝรั่งเศส และเพื่อ

แสดงถึงความร่ ารวย ยิ่งใหญ่ รวมถึงความส าเร็จในยุคอุตสาหกรรม

ของประเทศในขณะนั นด้วยหนึ่ง ในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลที่ดีที่สุดคือ

ลานตรงข้างหน้าปราสาท Palais de Chaillot ที่อยู่ใกล้ๆกับสถานี

ของ Trocadéro ที่เราจะพาทุกท่านไป เพราะตรงนี เป็นมุมถ่ายแล้ว

จะเห็นหอไอเฟลแบบไม่มีอะไรมาบังความสวยงามแน่นอน ไปต่อกัน

ที่ ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์ก

เดอทรียงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็อง 

ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปีสร้างขึ นปี พ.ศ. 2349 มีความสูง 49.5 

เมตร มีความกว้าง 45 เมตรและมีความลึกถึง 22 เมตรถูกจัดอันดับ

เป็นประตูชัยที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกหลังจากที่จักรพรรดิ นโปเลียน

ที่ 1 ได้รับชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใช้เวลาก่อสร้าง

ยาวนานกว่าสามสิบปี ใช้ศิลปะคลาสสิคใหม่ที่ดัดแปลงมาจาก

สถาปัตยกรรมโรมันโบราณโดยการใช้รูปปั้นแกะสลักจากช่าง

แกะสลักคนส าคัญแห่งยุค มีรูปแกะสลักที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ 

การปลุกใจ รวมทั งสดุดีการเสียสละแก่วีรชนทหารกล้าที่ท าเพื่อ

ประเทศฝรั่งเศส ต่อมาถูกตั งให้เป็นอนุสรณ์ของทหารฝรั่งเศสในสมัยสงครามโลกครั งที่ 1 ซึ่งในปัจจุบันยังเป็นสุสาน

ของทหารนิรนามที่ท าเพื่อประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย พาทุกท่านไป ล่องเรือแม่น  าแซน โดยเรือบาโตมูช (Bateaux-

Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มีการบรรยายเกี่ยวกับประวัติเมืองปารีสตลอดทั งสายการเดินทางระหว่างสองข้างทางที่



 
 

เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นต้น จากนั นไปที่ถนน

ที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังที่สุดในฝรั่งเศส ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees)  เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังใน

ฝรั่งเศส ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์ ร้านอาหารที่มีความหรูหรา

อลังการ ถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่ส าคัญของกรุงปารีส ย่านการค้าที่มีค่าเช่าที่แพงที่สุดในโลก และยังถูกจัดอันดับให้แป็น

ถนนที่สวยที่สุดในโลก ตึกส่วนใหญ่บนถนนฌ็องเซลิเซ่เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานศิลปะ Art Deco กับการ

ตกแต่งสไตล์ Art Nouveau เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื อที่3) 

ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื อที่4)  

 อิสระอาหารเที่ยงและเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

 (ชื่อโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื อที่5) 

จากนั นพาท่านไปเยี่ยมชมด้านนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre 

Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองปารีส จาก

ผลงานที่จัดแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิ่งใหญ่ของสถานที่ท าให้

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความส าคัญระดับโลก ก่อตั งขึ นโดยพระเจ้าฟิลิปที่ 

2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์

ลูฟร์  (Louvre Museum) เป็นสถานที่ เก็บรักษาผลงานศิลปพที่

ทรงคุณค่าไว้มากกว่า 400,000 ชิ น แต่น ามาจัดแสดงให้ชมเพียง 

40,000 ชิ นเท่านั น ซึ งแน่นอนว่าผลงานศิลปะเหล่านี ถูกเล่าต่อกันมา

ว่าเป็นสมบัติจากการที่ฝรั่งเศสน ามาจากประเทศที่ตนชนะสงคราม 

จากนั นพาทุกท่านไปที่ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde)  เป็น

สถานที่แห่งความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์

ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศส จัตุรัส

คองคอร์ดถูกสร้างขึ นในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 โดยสถาปนิกชื่อ 

Jacques Ange Gabriel และสร้ า ง เสร็ จสิ น ในปี  ค .ศ .1755 เพื่ อ

ประดิษฐานพระบรมรูปทรงม้าแต่ถูกท าลายโดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 พา

ทุกท่านไปอิสระช้อปปิ้งที่   ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free 

เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุงปารีส ซึ่งคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ชั นน า

ต่างๆจากทั่วโลก ในราคาที่ไม่ แพงและบรรยากาศที่หรูหราตระการตา ที่

ดีเด่นต่อนักท่องเที่ยวไทย เพราะมีพนักงานและข้อความภาษาไทยใน

วันทีส่าม อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย                                                                                                                   

 อาหาร เช้า 

วันทีส่ี่  พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-จัตุรัสคองคอร์ด-ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free-ห้าง La Samaritaine-ห้างแกล

เลอรี่ ลาฟาแยตต์-เอาท์เล็ท ลาวัลเล-่ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล                               อาหาร เช้า

,เที่ยง 



 
 

ห้างนี ด้วย ห้าง La Samaritaine เป็นห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ ในกรุงปารีส เริ่มต้นจากร้านเสื อผ้าเล็กๆ และขยาย

ไปสู่สิ่งที่กลายเป็นชุดของอาคารห้างสรรพสินค้าที่มีแผนกต่างๆ ทั งหมด 90 แผนก เป็นสมาชิกสมาคมห้างสรรพสินค้า

นานาชาติตั งแต่ปี 2528 ถึง 2535 ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

แห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เปิดให้บริการครั งแรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะมา

เป็นห้างสรรพสินค้าแฟชั่นชั นน าของโลกอย่างทุกวันนี แต่ก่อนเป็นแค่ร้านขายเสื อผ้าเล็กๆ ที่หัวมุมถนน Lafayette แต่

ภายหลังไม่นานได้มีการขยับขยายพื นที่เพื่อให้เพียงพอต่อจ านวนพนักงานและลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอย มีบันทึกว่า

เป็นปีที่มียอดขายสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั งในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทั งหมด 61 

แห่ง  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื อที่6) 

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet) (ระยะทาง 62 กม. / 1 ชม.)  เป็น

เอาท์เล็ทจ าหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ ให้เป็น

สถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม โดยปัจจุบัน เอาท์เล็ท

ลาวัลเล่มีสินค้าแบรนด์เนมจ าหน่ายอยู่หลาย 10 แบรนด์ VERSACE หนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมใน และยังมี 

GUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรือ BACCARAT ก็มีเช่นกัน  

17.30น. จากนั นน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเดินทางกลับสู่

กรุงเทพ 

21.35 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที ่WY132 

 

 

 
06.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลี่ยนเครื่อง 

08.50 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศโดยสายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที ่WY815 

18.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

เง่ือนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 มิถุนายน 2565 )  
 

► เอกสารที่ตอ้งท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  

2. เอกสาร International Vaccinated Certificate /วัคซีนพาสปอร์ต (เลม่เหลือง) ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว  

 

เง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส ( update 20 มกราคม 2565 ) 

 

► ผู้เดินทางเข้าประเทศฝรัง่เศสจะต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่หน่วยงานของประเทศฝรั่งเศสได้

ออกประกาศเกี่ยวกับวัคซีน และรายละเอียดของการฉีดวัคซีนที่สามารถเดินทางเข้าฝรัง่เศสได้ ดังนี  

(1) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) ต้องครบ 2 โดส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน 

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

(3) Sinovac และ Sinopharm 2 เข็ม จะต้องได้รับเข็มที่ 3-4 ด้วย Pfizer, Moderna เป็นเข็มที่ 3 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน 

(4) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส จะต้องได้รับPfizer, Moderna เป็นเข็มที่ 2   เป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน 

(5) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั ส าหรับผู้ที่เคยติดเชื อ 

COVID-19 มาก่อน 

วันที่ห้า     ทา่อากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

                                                                                                                    



 
 

ข้อมูลจากที่มา : France Diplomacy - Ministry for Europe and Foreign Affair 

- เด็กที่อายุต่ ากว่า 12 ปีและยังไม่ได้รับวัคซีน ให้ถือสถานะวัคซีนตามของพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองที่เดินทางด้วย 

- ตั งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2565 ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ นไปที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศฝรัง่เศสต้องได้รับวัคซีนชนิด mRNA 

เพิ่มเตมิ 1 เข็ม โดยเว้นระยะห่างอย่างช้าที่สุด 9 เดือนหลงัได้รับวัคซีนเข็มสุดท้าย หากเลยก าหนดเวลาดังกล่าว ประวัติการรับ

วัคซีนของตนจะไม่ได้รับการรับรองว่าครบตามเกณฑ์ 

► เตรียมเอกสาร International COVID-19 Vaccination Certificate ผ่านแอปพลเิคชั่นหมอพร้อม 

► เตรียมเอกสารเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส EU Digital Passenger Locator Form (EU DPLF) (ทางบริษัทเตรียมให)้  **

เอกสารมีการและขั นตอนการเดินทางมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา กรุณาอัพเดทอีกครั งก่อนการเดินทาง** 

 

► ผูเ้ดนิทางเขา้เขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวัคซนี ครบ2โดสแลว้  

ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยรับรอง มี ดังนี  

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 าหรับคนต่างชาติ ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass และมีประกันสุขภาพต่างชาตคิรอบคลุม 10,000 USD   

► ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รบัวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. 

ก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทย  

เงื่อนไขการให้บรกิาร 

► การเดินทางครั งนี จะต้องมีจ านวน 10 ทา่นขึ นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดย

ทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนลว่งหน้า 

► ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น   

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500) 

 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอรม์กรอกข้อมูลยืน่วีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลือช าระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้อง

ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั น 

 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ

จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่่ ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะนั นทาง

บริษทัจะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 



 
 

เงื่อนไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1.  ยกเลิกการเดนิทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ นไป คืนเงินทั งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็ บค่าใช้จ่ายตามที ่เกิดขึ นจริงเช่น 

ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจ าโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออื่นๆ)  

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่กิดขึ น จริงเช่น ค่า

วีซ่า ค่ามัดจ าตัวเครื่องบิน  ค่ามัดจ าโรงแรม หรืออื่นๆ )  

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั งหมดตามราคาทวัร์ที่ตามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั งหมด 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่า

ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก

เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ นจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไมผ่่าน) ทางบริษัทจะท าการเกบ็ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ นจริง  

8. ตามพระราชบัญญัติธรุกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธรุกิจน าเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของ

นักท่องเที่ยว ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดน าเทีย่ว ให้น ามาหักจากเงินค่าบริการ

ที่ต้องจ่าย ทั งนี  ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ค่า

โรงแรม หรืออืน่ๆ 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี รวม  

(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทั งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได)้ 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพัก

เดี่ยวเพิ่ม) หรือเป็นการเพิ่มเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาล

วันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มี

เครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั งปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเทา่นั นไม่

สามารถเลื่อนวันได้ ใน กรณีที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดตดิต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถาม

ราคาอีกครั ง และการจัดที่นั่งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไป

เพื่อแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

6. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

7. ค่าน  าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ นเครื่องได้ 8 กิโลกรมั และค่าประกนัวินาศภัย

เครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรยีกเก็บ และกรณีน  าหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับ

ตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

8. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 

แบบแผนประกันภัย Group tour ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกนัภัย  โดย

ทั งนี การท าประกันนี จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธรุกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกัน

เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั น แต่ทั งนี  ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจาก



 
 

เว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีทา่นต้องการซื อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ ซื อความ

คุ้มครองเพิ่มเตมิสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./

วัน) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนี ไมร่วม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากท่าน 

2. ค่าบริการและยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝรัง่เศส) 5,500 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท์ เป็นต้น  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรยีกเก็บ)  

5. ค่าภาษีน  ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไป

แล้ว 

7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

8. ค่าทิปคนขับรถท่านละ 60 EUR หรือ ประมาณ 2,300บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แลว้แต่ความประทับใจ  

 

กรณวีีซา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยที่

เกดิขึ นจรงิ เชน่คา่วซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อทา่นตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด  

7. รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั งหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่/ปลอด

บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั งนี ขึ นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนั น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก



 
 

ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร

เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบ

แผนประกันภัย Group tour ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั งนี การท า

ประกันนี จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธรุกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกนัเฉพาะอุบัติเหตุใน

การเดินทางเทา่นั น แต่ทั งนี  ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณี

ท่านต้องการซื อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ ซื อความคุ้มครองเพิ่มเตมิสามารถแจ้งความ

ประสงค์มาที่บริษัทฯ 

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั น  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร

เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 

 

 

 เอกสารประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น (France) 

ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันท าการ 

** หากผู้เดินทาง เคยสแกนลายนิ วมือภายใน 3 ปี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของทัวร์ **โปรดด าเนินการตาม

ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้ส าหรับยื่นค าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ า 

 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ านวน

หน้าเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพื่อให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ต

เล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      

เพื่อน าไปแสดงต่อสถานทูต 

 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ ว หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้าม

ตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั น 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 

   (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 

 

 



 
 

3. เอกสารส่วนตัว 

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

หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ท่านจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี  

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

 - ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปล่ียน) 
 

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า20ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี  

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 
 

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า20ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี  

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร

เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่

สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตาม

หลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมี

นายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัด

หมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้า

เจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้

มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท างาน ที่ท างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานปัจจุบัน   โดย

ระบุต าแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เริ่มท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุ

ชื่อประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และ

ลงนามผู้มีอ านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น) 
 

4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดส าเนาไม่เกิน 90 วัน 

พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร

นักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   

ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    

วัน เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชี แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น) 
 

4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือ

เอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น) 
 

5. หลักฐานการเงิน 
 

5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ า (บัญชีส่วนตัว) 

รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม่ าเสมอ) 

และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั นๆไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับ



 
 

ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา และขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร 

(Bank Certificate) ซึ่งต้องเป็นบัญชีเดียวกัน Statement ข้างตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน Euro เท่านั น 
 

 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง 

(Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั น โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน 

(Sponsor) ด าเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร                         Bank  

Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั น โดยระบุชื่อผู้สนับสนุนที่เป็นเจ้าของบัญชี (Sponsor) และ

ระบุชื่อผู้เดินทาง/ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่

ใช้เดินทางเท่านั น   (กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาด าเนินการนานถึง 3 วัน) 

 

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์ (Book Bank) หรือมีประวัติการเดินบัญชีไม่ครอบคลุมตาม

เงื่อนไขที่ก าหนด ท่านจ าเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านั น (Bank 

Statement) 

 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเปน็ยอดลา่สดุ ครอบคลมุภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 

 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง 

เน่ืองจากบริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอก

ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง 

ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ น 
 

 เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯ

ทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ

ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 
  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั ง 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั งนี บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

ตลอดทั งช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอ

ความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพื่อน าส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพื่อพิจารณาต่อวีซ่า

ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ช้ประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นั น !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรุณาจดัเตรยีมเอกสารให้สมบรูณ ์และทางบรษิทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

 

 



 
 

 

 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (France) 

โปรดกรอกรายละเอียดขอ้มูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

กรณีผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าหรือพ านักอยู่ใน สปป.ลาว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของบริษัทฯ ก่อนยื่นค าร้องวีซ่า

ฝรั่งเศส 

 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชื่อ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

5. ที่อยู่พ านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

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

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

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื่อสถานที่ท างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

ที่อยู่ที่ท างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ที่ท างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

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

10. สถานภาพ     ⃣    โสด   ⃣    สมรส  ⃣    แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

  ⃣    หย่า   ⃣    ม่าย   ⃣    อยู่กินฉันสามี-ภรรยา     ⃣    แยกกัน

อยู่ 

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

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

13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ...................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 

 



 
 
15. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ (ที่ท่านใช้แสดงกับสถานทูตเพื่อยื่นค าร้องขอวีซ่า)  

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

16. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า 

............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตั งแต่วันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

17. เคยถูกพิมพ์ลายนิ วมือเพื่อการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี  

                     ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ด าเนินการ หากทราบ)  

……………………………………… 

18.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวซี่าหรือไม่ 

   ไม่เคย  เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 

19. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

                 ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/

องค์กร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชื่อ ............................................................. 

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

   เงินสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         

กรณีวีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    

พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   

ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่น

สถานทูต เนื่องจากข้อมูลทั งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่

ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้

ชัดเจน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เริ่ม

งาน 
 

 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 

สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

          - ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพื่อให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 



 
 

 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั งสิ น ทั งนี บริษัท

เป็นเพียงตัวกลางที่คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


