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05.30 น. พรอ้มกนัที่ โดยมี

เจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกดา้นการเชค็อนิใหแ้ก่ทุกท่าน 

09.10 น. ออกเดนิทางสู่ โดยเทีย่วบนิที ่WY818  (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

12.05 น. เดนิทางถงึ  (เพื่อรอเปลีย่นเครื่อง) 

14.10 น. ออกเดนิทางสู่ เทีย่วบนิที ่WY131 

19.45 น. เดนิทางถงึ  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมื่องหลวงสุดโรแมนตกิของประเทศฝรัง่เศส หนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายๆ คนที่แมก้ระทัง่

ชาวฝรัง่เศสทีอ่าศยัอยู่นอกเมอืงหรอืต่างจงัหวดั หรอืต่างแควน้แดนไกล กล่าวว่าตราบใดทีม่ลีมหายใจ กข็อใหไ้ดเ้หน็มหานครปารสีสกัครัง้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู • สนามบินนานาชาติมสักตั • กรงุปารีส      

                   (-/-/-) 
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ท่ีพกั Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านัน้  ชื่อโรงแรมที่ท่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางเขา้ชม หนึ่งในพระราชวงัที่มคีนพูดถงึมากที่สุดและยงัเป็น1ใน7สิง่มหศั

จรรยข์องโลกยุคปัจจุบนัอกีดว้ยแต่เดมินัน้เป็นเพยีงเมอืงเลก็ๆทีพ่ระมหากษตัรยิร์าชวงศบ์ูร์บงโปรดมาล่าสตัว์เท่านัน้ แต่เมื่อพระเจา้หลุยส์

ที่ 14 ครัง้ทรงพระเยาว์เสด็จตามพระราชบิดามาล่าสตัว์ทรงโปรดพื้นที่บรเิวณนี้มาก เมื่อทรงขึ้นครองราชย์นจึงมพีระราชด ารสัให้สรา้ง

พระราชวงัแห่งใหม่แทนพระราชวงัลูฟท์ที่กรุงปารสี โดยมพีระราชประสงค์ให้เป็นพระราชวงัที่สวยงามที่สุดในโลกภายในพระราชวงันัน้

ประกอบไปดว้ยหอ้งหบัถงึ700 หอ้ง มภีาพวาด 6,123 ภาพ และงานแกะสลกัถงึ 15,034 ชิน้ ไฮไลทส์ าคญัของพระราชวงัแห่งนี้คงหนีไมพ่น้

ห้องกระจกซึ่งบรเิวณผนังด้านขวานัน้ประดับด้วยกระจกฉาบปรอทมากถึง 17 บาน แต่ละบานมีประกอบด้วยกระจก 21 แผ่น ซึ่งใน

สมยัก่อนนัน้กระจกเป็นสิง่ทีม่ีราคาสงูมาก เทยีบเท่าทองค าเลยทเีดยีว ซึ่งหอ้งกระจกแห่งนี้ยงัใชเ้ป็นสถานที่ในการลงนามสนธสิญัญาสงบ

ศกึในสงครามโลกครัง้ที ่1 ระหว่างฝ่านสมัพนัธมติร และฝ่ายจกัรวรรดเิยอรมนั ในวนัที ่11 พฤศจกิายน ค.ศ.1918 

วนัท่ีสอง พระราชวงัแวรซ์ายส ์• เอาท์เลท็ ลาวาเล่ • ล่องเรือแม่น ้าแซน      

                     (เช้า / เท่ียง / เยน็ )                     
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปป้ิงที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัส

ประสบการณ์การช้อปป้ิง ที่ครบครนัด้วยสินค้าชัน้น าต่างๆ มากมาย เช่น Celine, Kenzo, Longchamp, Polo, Blanc Bleu, Francois 

Girbaud, Paul Smith, Burberry, Valentino, 

Versace, Kevin Klein, Diesel, Samsonite, 

Armani, Cerruti, Dolce & Gabbana, 

Givenchy ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า

ตามอธัยาศยั

 

 

พิเศษ !! พาท่านล่องเรือแม่น ้าแซน ชม

บรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองที่ได้ชื่อว่า

เป็น 1 ใน เมอืงทีโ่รแมนตกิทีสุ่ดของโลกในอกี

มุมหนึ่งโดยในระหว่างทางนัน้จะผ่านสถานที่

ส าคญัๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น สะพาน Pont 

de l'alma สะพานอเลก็ซานเดอรท์ี ่3 พพิธิภณัฑอ์อรแ์ซ และอกีมากมายถอืเป็นอกี 1 กจิกรรมทีไ่ม่ควรพลาดเมื่อมาปารสี 
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ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน พร้อมเมนูพิเศษ หอย

เอสคาโก้ ต้นต าหรบัฝรัง่เศส 

ท่ีพกั Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านัน้  ชื่อโรงแรมที่ท่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

วนัท่ีสาม อิสระเตม็วนั เตม็อ่ิมกบัมหานครปารีส        

                                 (เช้า/-/-)                     
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระให้ท่านท่องเท่ียวตามอธัยาศยัเตม็วนั 

โดยท่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ ท่ีมีครอบคลุมอยู่ทัว่กรงุปารีสทัง้รถไฟใต้ดินรถเมล ์หรือ รถTAXI  (ค่าทวัรไ์ม่รวม

ค่าบตัรโดยสาร) 

ท่านสามารถเดนิทางสู่ ดิสนียแ์ลนดป์ารีส (Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland เป็นอกีสถานทีซ่ึง่ไม่ควรพลาด โดยดสินียแ์ลนด์

ตัง้อยู่นอกกรุงปารสีประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตวัเมอืงปารสี จนถึงมาร์เน่ ลา วลัลี (Marne La Vallee) 

โดยดสินีย์แลนดป์ารสี เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี 1992 มเีนื้อที่ทัง้หมดประมาณ 350 ไร่ ซึ่งคุณจะได้พบตวัละครดสินีย์ทีคุ่ณชื่นชอบ อาท ิ

เช่น มกิกี้ เมาส ์(Mickey Mouse), โดนัลด ์ดัก๊ (Donald Duck ), กูฟฟ่ี (Goofy) ตวัละครอื่นๆอกีมากมาย โดยดสินียแ์ลนดป์ารสี แบ่งเป็น 2 

สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ Walt Disney studios park โดยแต่ละสวนประกอบด้วยเครื่องเล่นต่างๆมากมาย รวมทัง้รา้นขาย

อาหารและของที่ระลึก  (ค่าทวัร์ไม่รวมค่าบตัร Disneyland โดยท่านสามารถซื้อตัว๋ออนไลน์ได้ท่ีหน้าเวบ็ไซต์ของ  Disneyland 

Paris) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าโดยประมาณ 45 - 70 ยูโร/พารค์/

คน 

 

หรอืเดนิเทีย่วชม ย่านมงมารต์ (Montmartre) ซึง่เป็นย่านศลิปิน

มากว่า 200 ปีแล้ว สมัผสักบัมนต์เสน่หแ์ละกลิน่อายของวนัวานที่

ศิลปะในฝรัง่เศสรุ่งเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจาก

ด้านหน้าบันไดของวิหารสเกรเกอร์ (Basilica of Sacre Coeur) 

วิหารสีขาวที่เป็นสญัญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารีส แล้วเชิญ

ส ารวจร้านกาแฟ หรอืชมเหล่าศิลปินที่วาดรูปอยู่ใกล้ๆ ชมมหา

วิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 

800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิทีง่ามเลศิ โดดเด่น

ดว้ยหอคอยคู่หน้าทรงเหลีย่มและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวหิาร

สูงจากระดบัพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพธิีอภิเษก

สมรสระหว่างพระเจา้หลุยสท์ี ่16 กบัพระนางมาร ีองัตวัเนตต์ และ

ยงัเป็นจุดกโิลเมตรทีศู่นยข์องประเทศฝรัง่เศสอกีดว้ย  

(อิสระอาหารกลางวนั และอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

ท่ีพกั Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้  ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง ขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล ) 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วนัท่ีส่ี พิพิธภณัฑ์ลูฟวร ์• ร้านเบนลกัซ์ • จตัุรสัทรอกาเดโร • ถ่ายรูปหอกบัไอไฟล • ประตูชยัอารก์เดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ • 

จตัุรสัคองคอรด์ • แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์        

              (เช้า / - / - )            
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จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่  อดีตพระราชวงัหลวงที่ปัจจุบนัเป็นสถานที่เก็บและจดัแสดงสมบตัิล ้าค่ากว่า 

35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลซิ่า, มาดอนน่า ออฟ เดอะ ร๊อค, ภาพวาดพระราชพธิปีราดาภเิษกของจกัรพรรดนิโปเลยีน, รปูปัน้เทพไนกี้ 

และรูปปั้นเทพวนิัสแห่งมโิล เป็นต้น  จุดเด่นของพพิธิภณัฑ์แห่งนี้นัน้คอืพรีะมดิแก้วที่เป็นทางเข้าด้านหน้า ที่ออกแบบโดย ไอ.เอ็ม. เป. 

สถาปนิกชื่อดงัชาวจนี-อเมรกินั 

 
พาท่านเดนิไปยงั  รา้นคา้ปลอดภาษีที่มทีัง้ กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา น ้าหอม เครื่องส าอาง และเครื่ องประดบัให้

ท่านไดเ้ลอืกซื้อ 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางไปยงั 

อาคารขนาดใหญ่สร้างขึ้นเพื่อจัด

นิทรรศการ งานแสดงศลิปะต่างๆ อยู่บนเนินเขาตัง้อยู่ฝัง่ตรง

ขา้มหอไอเฟล เป็นจุดชมหอไอเฟลแบบมุมกวา้ง และอยู่คนละ

ฝัง่ของแม่น ้าแซน เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเพื่อเก็บภาพ

บรรยากาศของหอไอเฟล 

 

ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่ท่านจะสามารถเห็น 

 ได้อย่างไม่มอีะไรมาบดบงั โดยหอส่งสญัญาแห่งนี้นัน้ 

ถือเป็นสญัลกัษณ์ของพาปารสีที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทัง้
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ปวง แต่ด้วยลกัษณะที่แปลกตา สรา้งความไม่คุน้เคยต่อชาวปารสี ถงึขนาดมกีารเรยีกรอ้งให้รื้อทิ้งหลงัจากงานสิ้นสุดลง แต่หอไอเฟลก็

สามารถพสิจูน์ตวัเองและลบค าสบประหม่า จนกลายเป็นสถานทีแ่รกๆ ทีเ่มื่อมคีนพดูถงึปารสี 

 
 หอไอเฟลถอืเป็นความกา้วหน้าทางวศิวกรรมอย่างก้าวกระโดด ด้วยความสงูถงึ 324 เมตร จงึท าใหโ้ครงสรา้งเหลก็แห่งนี้เคยเป็นอาคารทีส่งู

ทีสุ่ดในโลก และเป็นตน้ก าเนิดของการสรา้งตกึสงูและหอคอยอกีมากมาย 

 

จากนัน้ พาท่านถ่ายรูปกบั วงเวยีนที่เชื่อมถนน12 เส้นของปารสีไว ้โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นสดุดี

ทหารฝรัง่เศสที่ร่วมรบในสงครามต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามน

โปเลยีน เนื่องจากเริม่สรา้งในรชัสมยัของพระองค์หลงัได้รบัชยั

ชนะในสงครามยุทธการที่เอาสเทอร์ลทิซ์ เมื่อวนัที่ 2 ธนัวาคม 

1805 นอกเหนือจากนัน้ ประตูชยัแห่งนี้ก็ยงัเป็นที่ฝังศพทหาร

นิรนามในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่1 อกีดว้ย 
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ถดัไปไม่ไกลนัน่คอื  ถนนที่ได้ชื่อมาจากสวนสวรรค์ของเหล่าเทพปกรนัมกรกี ในอดตีเคยเป็นส่วน

หนึ่งของการขยายพื้นที่สวยหย่อมของพระราชวงัตุยเลอร ีโดย

เมื่อครัง้พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเสดจ็ประพาส

ยุโรป ทรงมพีระราชด ารสัใหน้ ารูปแบบถนนชอ็งเซลเีซ มาสรา้ง

เป็นถนนพระราชด าเนินกลางในกรุงเทพมหานคร ว่ากนัว่าอตัรา

ค่าเช่าพืน้ทีบ่นถนนแห่งนี้มมีลูค่าสงูทีสุ่ดในยุโรป  
 

จากนัน้ น าท่านชม 

สร้างในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่  15 

นอกจากโอเบลิสก์สูง 23 เมตร อายุกว่า 3 ,000 ปี เป็นจัตุรสั

กลางกรุงปารีสที่มีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ทัง้สงคราม

กลางเมอืงและการปฏวิตักิารปกครองของฝรัง่เศส จตัุรสัแห่งนี้มี

จุดเด่นที่ส าคญัคือ เสาหินโอเบลิสก์ (Obelisk) ซึ่งมีอายุกว่า 

3,500 ปี ถูกสร้างขึ้นในสมยัของฟาโรห์ทุตโมสที่ 3 เดิมเคย

ตัง้อยู่ในมหาวิหารคาร์นัก ลักษณะเป็นเสาหินขนาดใหญ่ที่มี

จุดเด่นเป็นเสาปลายแหลม แกะสลกัจากหนิแกรนิตสชีมพ ูความ

สูงของมนัคอื 23 เมตรน ้าหนัก - 230 ตนั ทัง้สี่ด้านถูกปกคลุม

ด้วยอกัษรอยีปิต์โบราณเพื่อยกย่องฟาโรห์รามเสสที ่2 และราม

เสสที ่3  
เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพ่ือไม่เป็นการรบกวน

เวลาของท่าน 

 

น าท่านสมัผสักบับรรยากาศที่เตม็ไปด้วยนักชอ้ปป้ิงจากทัว่ทุกมุมโลก ในหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงปารสี ณ 

 เปิดท าการครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ.1912 เดมิเป็นรา้นคา้เลก็ๆบนถนนลาฟาแยตต์ และหา้งแห่งนี้เป้นที่นิยมเป็น

อย่างมาจงึไดม้กีารขยบัขยายพืน้ที่ใหใ้หญ่ขึน้ ซึง่หา้งแห่งนี้มลีกัษณะทีโ่ดดเด่นอย่างมาก ภายในตกแต่งอย่างสวยงามโดยเฉพาะตวัหลงัคา

จะเป็นหลงัคาโดมขนาดใหญ่ สร้างด้วยโครงเหลก็ประดบัไปด้วยกระจกสมีลีวดลายสไตล์อาร์ตนูโว ตวัอาคารใช้ปูนปั้นแกะสลกัตกแต่ง

โดยรอบอย่างสวยงาม 
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ค า่ อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

17.00 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่  

  

21.35 น. ออกเดินทางกลบั โดยสายการบินโอมานแอร์ เท่ียวบินท่ี WY132 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) 

 

 

06.40 น. เดนิทางถงึ (เพื่อท าการเปลีย่นเครื่อง) 

08.50 น. ออกเดนิทางสู่ โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY815 

18.00 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

วนัท่ีห้า สนามบินนานาชาติมสักตั • สนามบินสุวรรณภมิู       
            (- / - / - ) 
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หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัได้ตามความเหมาะสมทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศ และ

เหตุสุดวิสยัต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรบัปรุง หรืออาจท าการจอง

ไม่ได้เน่ืองจากต้องรอกรุป๊คอนเฟิรม์ก่อนท าการจอง หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภยั

ของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั และขอขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานท่ีท่ีแน่นอนก่อน

เดินทาง 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

วนัเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(เสริมเตียง) 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

21 – 25 ต.ค. 65 25+1 47,999 47,999 46,999 5,500 

18 – 22 พ.ย. 65 25+1 45,999 45,999 44,999 5,500 

30 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66 25+1 51,999 51,999 50,999 7,500 

15 – 19 ม.ค. 66 25+1 47,999 47,999 46,999 5,500 

12 – 16 ก.พ. 66 25+1 47,999 47,999 46,999 5,500 

5 – 9 มี.ค. 66 25+1 47,999 47,999 46,999 5,500 

 
 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 

กรณีทีม่ตี ัว๋เครื่องบนิแลว้หกัออกจากค่าทวัร ์ 20,000 บาท 

ชัน้ธุรกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 
***กรุณาเชค็กบัทางเจา้หน้าทีก่่อนท าการจองค่ะ*** 

110,000-120,000 บาท 

*** การนัตี 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหวัหน้าทวัรค์นไทย*** 
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อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป 

✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณทีีโ่รงแรมไม่มหีอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน ลูกคา้จะตอ้งเพิม่เงนิเป็นหอ้งพกัหอ้งเดีย่ว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 30  กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทัง้นี้หากสายการบนิมกีาร

แจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน ้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยึดตามการ

เปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

✓ ค่ารถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงต่อวนั) 

✓ ค่าน ้าดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

✓ ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองค่ารกัษาพยาบาล 50,000 USD 

✓ ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ได้รบัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการ

สญูเสยีทรพัยส์นิส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผูเ้ดนิทาง 

✓ ภาษนี ้ามนัและภาษตีัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 

✓ ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้ (จ่ายตามจริงหน้างาน โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยดแูลเรื่องรวบรวมและแปลเอกสารพร้อมอ านวยความสะดวกใน

วนัยื่น) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรดีทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเข้าเมอืง

จากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

**ทิปหวัหน้าทวัร/์ไกดท้์องถ่ิน/คนขบัรถ ไม่บงัคบั ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน** 
 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์
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การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัรล์่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 25,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 45 วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 

วนั จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด  

• ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

• ยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุ๊ป) 

• ยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางตอ้งท าก่อนการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ัง้หมดโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

กรณีเจบ็ป่วย : 

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะต้องมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อน การเดนิทางของท่านไปยงัคณะ

ต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

กรณีวซี่าทีท่่านยื่นไม่ผ่านการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าและค่าด าเนินการตามจรงิ ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะ ผ่านหรอืไม่ผ่านการพจิารณา  

• ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรอืตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยื่นวซี่า ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวซี่า หากท่านไม่ผ่านการพจิารณา ตัว๋เครื่องบนิ

ถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนทีเ่หลอืจะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของ

แต่ละสายการบนิ) ถา้ยงัไม่ ออกตัว๋ท่านจะเสยีแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจรงิเท่านัน้  

• ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถ้าคณะออกเดนิทางได้ และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซี่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คนืแรกของการเดนิทาง

หากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัทีเ่ขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัท ีทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้่านเขา้ใจ  

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซี่า แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100%  
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• ทางบรษิัทเริม่ต้น และจบ การบรกิาร ที่สนามบินสุวรรณภูมกิรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรอื  ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เครื่องบิน หรอื

พาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทั จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรม

การเดนิทางของบรษิทั ฉะนัน้ ท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

• บรษิัทจะท าการยื่นวซี่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมผีูส้ ารองที่นัง่ครบ 10 ท่าน และได้รบัควิการตอบรบัจาก ทางสถานทูต เนื่องจากบรษิทัจะต้องใช้

เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวซี่า อาท ิตัว๋เครื่องบนิ, หอ้งพกัที่ไดร้บั การยนืยนัมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้

คณะครบ 20 ท่าน จงึจะสามารถยื่น วซี่าใหก้บัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

• หากในช่วงที่ท่านเดนิทางควิวซี่ากรุ๊ปในการยื่นวซี่าเต็ม ทางบรษิทัต้องขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซี่าเดี่ยว ซึ่งทาง  ท่านจะต้องเดนิทางมายื่นวซี่าด้วย

ตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทั คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆทีใ่ชใ้นการยื่นวซี่าท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษิทัทวัรเ์ป็นผูก้ าหนด ท่านที่มคีวามประสงค์จะยื่นวซี่า

ท่องเที่ยวทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถู้กต้อง และครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน บรษิทัทวัร์

เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื่นวซี่าเท่านัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาว่าวซี่าใหก้บัทางท่าน 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(10 

ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ  ที่เกดิจาก

การยกเลกิของท่าน 

• คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลื่อนวนัเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง และ

กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพจิารณาวซี่าได้ครบ 10 ท่าน ทางบรษิัทฯยนิดีคนืเงนิให้ทัง้หมดหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่ าและ

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ, ตัว๋รถทวัร,์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจ

มกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ให้

ทราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 

• กรณีใช้หนังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร์ทัง้หมด 

โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 

❖ ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิทัฯขอแนะน าใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 

2 หอ้ง (1 Twin+1 SGL) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญ่กบัเตยีงพบัเสรมิ หรอืไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเลย 

❖ การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่วSingle หอ้งคู่ Twin/Double อาจจะไม่ตดิกนัหรอือยู่คนละชัน้ 
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❖ โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรตัและไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรม

นัน้ๆ และหอ้งพกัแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

❖ กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอื

ยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปสว่นมากจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมภิาคทีม่อีุณหภูมติ ่า จะมบีรกิารเครื่องปรบัอากาศเฉพาะในฤดูรอ้นเท่านัน้ 

❖ บางสถานทีใ่นยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหล่านี้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาทีแ่น่นอนก่อนเดนิทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

➢ หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมี

อายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ เวลาบนิ , การประทว้ง,การ

นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืง หรอื เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั 

ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ได้เกดิจากอุบตัเิหตุในรายการท่องเที่ย ว(ซึ่ง

ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุก

อย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรอื

ในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ทีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

➢ ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่นชื่อได้ 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิัทฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯจะถอืว่าท่านได้ยอมรบัใน

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ต้องการนัตมีดัจ ากบัสายการบินหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมด 
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➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบนั ถงึจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออก

ประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหน้าเปลีย่นไป ดงันัน้ ท่านตอ้งท าพาสปอรต์เล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร ์ 

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์่าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้

หรอืไม่ ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณ ี“หญงิตัง้ครรภ์” ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุครรภ์ทีช่ดัเจน สิง่นี้อยู่

เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบริษทัฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯท่ีได้ระบุในรายการทวัรท์ัง้หมด 

 
 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าฝรัง่เศส 
เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ในส่วนทีเ่ป็นส าเนาผูส้มคัร 
ไม่ตอ้งเซน็รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
1.1 หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั จะตอ้งเหลอือายุการใชง้านเดนิทางไป และกลบัไม่น้อยกว่า 180 

วนั และมหีน้าว่าง 2 หน้า (ส าหรบัวซี่าสติก๊เกอร)์ พรอ้มส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง 2 ชุด  

 
***ส าหรบัหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป (สีเลือดหมู) เท่านัน้ 

ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ (สีน ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป โดยเดด็ขาด*** 

1.2 หนังสือเดินทางเล่มเก่าตวัจริง ถา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ระยะเวลาไม่เกนิ3 ปี  

ตวัอย่างหน้าวีซ่าเชงเก้น 

1. หนังสือเดินทาง 
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รปูถ่ายสี ขนาด 3.5X4.5 cm 2 รปู ที่มพีืน้หลงัสขีาว (ไม่เกนิ 6 เดอืน) หา้มซ ้ากบัรปูถ่ายทีเ่คยท าวซี่า ภาพใบหน้าตอ้งชดัเจน ไม่ใส่หมวก,ไม่ใส่แว่น

และคอนแทค็เลนส,์ไม่ยิม้เหน็ฟัน และหา้มตกแต่งภาพใดๆทัง้สิน้       

ความยาวของใบหน้าตัง้แต่ศีรษะจรดคาง  
อยู่ระหว่าง 3-3.5 เซนตเิมตร 
ความกว้างของใบหน้า  
2.5 แต่ไม่เกนิ 3 เซนตเิมตร 

ตวัอย่างขนาดรูปถ่ายท่ีตรงตามสถานทูตก าหนด 

 
 

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต์ สญัชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรณุา

แจ้งเจ้าหน้าท่ีของทางบริษัทให้ทราบทนัที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพ่ิมเติม และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดน้ีรวมไปถึงผู้เดินทางท่ีถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

2. รปูถ่ายสี 
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3.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
3.2 หากออกค่าใชจ้่ายใหค้นในครอบครวัตอ้งขอ Bank guarantee จากธนาคารใหบุ้คคลนัน้ๆดว้ย        

หลกัฐานทางการเงนิชือ่และนามสกุลตอ้งสะกดเป็นภาษาองักฤษถูกตอ้งตรงตามกบัพาสปอรต์ และตอ้งขอจากธนาคารไม่เกนิ 7 วนัก่อนวนัยืน่วซี่า 
**หมายเหตุ** ผูส้มคัรควรเลอืกใชบ้ญัชอีอมทรพัยท์ีม่เีงนิอยู่ในบญัชไีม่ต ่ากว่า 100,000 บาทขึน้ไป 
3.3 ปรบัสมุดบญัชธีนาคารตวัจรงิ และเตรยีมไปในวนัทีย่ ื่นวซี่า 

 

 

 
4.1 ส าหรบัเจ้าของกิจการ  

ตอ้งมสี าเนาหนังสอืรบัรองทะเบยีนพาณิชย ์ ส าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนาจดทะเบยีนบรษิทั(อายุไม่เกนิ 3 เดอืน) ฉบบัภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  

4.2 ส าหรบัท่านท่ีท างานบริษทั กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใส่ชื่อของสถานฑตู 
ตอ้งระบวุนัลาใหค้รอบคลุมตลอดชว่งการท่องเทีย่ว ต าแหน่ง และอตัราเงนิเดอืนทีไ่ดร้บั (ระยะเวลาของหนังสอืรบัรองตอ้งไม่เกนิ 1 เดอืน) ตอ้งมี
ตราแสตมป์จากบรษิทัและเอกสารตอ้งระบุเป็นภาษาองักฤษ 

4.3 ส าหรบันักเรียน หรือนักศึกษา 
ตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากทางสถาบนั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าปัจจุบนัก าลงัอยู่ระหว่างการศกึษาเอกสารตอ้งระบุเป็นภาษาองักฤษ 

3. หลกัฐานการเงิน 
 

 ตวัอย่าง Bank Statement ท่ีผูส้มคัรต้องขอกบัธนาคาร ตวัอยา่ง Bank Guarantee ท่ีผู้สมคัรต้องขอกบัธนาคาร 

4. หลกัฐานการท างาน 
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• ส าเนาทะเบยีนบา้น 

• ส าเนาบตัรประชาชน 

• สตูบิตัร(กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี) 

• ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

• ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

 
6.1 สตูบิตัรฉบบัภาษาไทย/องักฤษ 
6.2 กรณีเดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งยื่นหนังสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษา  
6.3 กรณีไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา หรอืเดนิทางไปกบับดิา มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งขอจดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยที่

บดิา หรอืมารดา ผูไ้ม่ไดเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นความจ านงเพื่ออนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัอกีท่านหนึ่งได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอ 

หรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชื่อและลงตราประทบัจากราชการอย่างถูกตอ้งฉบบัภาษาไทย/องักฤษ 

 

ในการย่ืนวีซ่าทางสถานทูตจะเกบ็หนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรบัอนุมติัผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้ ระยะเวลาในการ

พิจารณาวีซ่าไม่น้อยกว่า  15  วนัท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร-์อาทิตย ์และ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ และวนัหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเรว็กว่า

ก าหนดข้ึนอยู่กบัสถานทูต 

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการพจิารณาใดๆทัง้สิน้  บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนที่คอยอ านวย

ความสะดวกในการยื่นวซี่าเท่านัน้ ขอ้มลูและเอกสารทุกอย่างตอ้งเป็นความจรงิความบดิเบยีน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ ในกรณีที่ VISA ไม่ผ่านทุกกรณี 

*** 

 

 

 

 

 

ข้อมูลค าร้องขอย่ืนวีซ่า (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

***** กรณุากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมูลยื่นวีซ่า 

5. เอกสารส่วนตวั 
 

6. กรณีเดก็อายุไม่ถึง 18 ปี 
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1.) ข้อมูลเก่ียวกบัหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุลเก่า(ถา้ม)ี  __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

      

      วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. ________________________ 

       สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) _______________________ 

 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครวั 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั(ทีส่ามารถตดิตอ่ได)้   ________________________________________________________________ 

โทรศพัทม์อืถอื  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :  โสด    สมรสโดยจดทะเบยีนสมรส  สมรสไม่ไดจ้ดทะเบยีน 

 หย่า          หมา้ย 

วนั/เดอืน/ปี ค.ศ. การเปลีย่นสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ____________________________ 

ถา้ท่านสมรส โปรดระบรุายละเอยีดของคู่สมรส 

ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั)  _______________________ 

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเก่ียวกบัอาชีพ, หรือถ้าก าลงัศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานท่ีศึกษา และลงรายละเอียดอ่ืนๆ ลงในช่องว่าง 

3.1) ชื่อบรษิทัทีท่ างาน, โรงเรยีน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.2) ทีอ่ยู่ของบรษิทัทีท่ างาน, โรงเรยีน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบนัท าอาชพี โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 

___________________________________________________________________________________ 
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3.4) เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน หรอืเบอรโ์ทรศพัทส์ถาบนัทีท่่านก าลงัศกึษาอยู่  _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเก่ียวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมวีซี่าเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มโีปรดระบุ) 

 มวีนัทีอ่อกวซี่า และวนัทีห่มดอายวุซีา่ ใหต้รวจสอบทีห่น้าเชงเกน้ทีท่่านเคยเดนิทาง 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซี่า  ___________________วนัหมดอายุวซี่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซี่า  ___________________วนัหมดอายุวซี่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซี่า  ___________________วนัหมดอายุวซี่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซี่า  ___________________วนัหมดอายุวซี่า  ___________________ 

 

 ไม่เคยมวีซี่าเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมวีซี่าเชงเกน้ โปรดระบุวนัทีส่แกนลายนิ้วมอืล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอยีด วนั เดอืน ปี ทีส่แกนลายนิ้วมอืล่าสุด  

                      ไดจ้ากหน้าวซี่าเชงเกน้ล่าสุดทีท่่านเคยเดนิทาง) 

                     ประเทศ ______________ วนัทีส่แกนลายนิ้วมอืล่าสุด  ___________________ 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ออกค่าใชจ้่ายเอง    มผีูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้  ระบุชื่อ   ความสมัพนัธ ์   


