
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FWY01 RETURN TO PARIS 5D3N BY WY 

FWY01 RETURN TO PARIS 5 วัน 3 คืน 

เช็คอินแลนดม์ารค์และชอ้ปป้ิงแบบจใุจทีป่ารสี  
 

 ถ่ายภาพกับ หอไอเฟล และ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ แลนด์มาร์คส าคัญของกรุงปารีส 

 ชมความสวยงามและความอลังการของพระราชวังแวร์ซาย จัตุรัสคองคอร์ด ประตูชัยฝร่ังเศส  

 ล่องเรือชมเมืองปารีส ผ่านแม่น ้าแซน โดยเรือช่ือดัง บาโต มูช 

 ช้อปปิ้ งแบบจุใจ Benlux duty free, ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ และ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่  

 พิเศษ!!! อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวัน 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

เดินทางโดยสายการบิน OMAN AIR 

น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 kg. / CARRY ON 7 kg 
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก

อายุ(INF) 0-2 ปี 

พักเดี่ยวเพ่ิม ท่ีน่ัง 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 
 

>> ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าวีซา่และค่าบรกิาร 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 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สาย

การ 

   บิน สายการบิน OMAN AIR โดยมีเจ้าหน้าที่บรษัิทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่

นั่ง 

   โหลดสัมภาระ 

09.10 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตมิัสกัต โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY818 

12.05 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลี่ยนเครือ่ง 

14.10 น.    น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล เที่ยวบินที่ WY131 

19.45 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารสี-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้ 

                 เมืองและพิธีการทางศุลกากร จากนั้น น าท่านขึน้รถโค้ชปรบัอากาศเดินทางสู่โรงแรม 

   ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดบัใกล้เคียงกัน 

   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (ม้ือท่ี1) 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมสักัต แวะเปลี่ยนเครือ่ง - ท่า

อากาศยานนานาชาติปารีส-ชารล์ เดอ โกล - เมืองปารีส 

วันที่สอง  พระราชวังแวร์ซาย- Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชั้นน า-หอไอเฟล-ประตูชัยฝร่ังเศส -ล่องเรือแม่น ้า

แซน โดยเรือบาโตมูช-ถนนฌ็องเซลิเซ่                                                                                                                 

 อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น 



 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโด่งดังของฝร่ังเศส  พระราชวังแวร์ซาย (Versailles Palace) (ระยะทาง 13 

กม. / 30 นาที) หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของประเทศฝร่ังเศส นับเป็นพระราชวังท่ีมีความย่ิงใหญ่

และงดงามอลังการมาก จนติด 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก อีกท้ังยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

พระราชวังสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษท่ี  17 และ 18 ภายในประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง 

รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปินชั้นเอก 15,034 ชิ้น ควรามกว้างขวางวัดได้จากขนาดพ้ืนท่ี

ของพระราชวัง ท้ังหมด 800 เฮกการ์ (5,000 ไร่) โดยแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่ The Palace หรือด้าน

ในของพระราชวัง มีห้องมากมายถึง 700 ห้อง ไม่ว่าจะเป็น ห้องบรรทม, ห้องเสวย, ห้องส าราญ และห้องพ านักอื่นๆ แต่

ไม่มีห้องน ้าแม้แต่เพียงห้องเดียว , ห้องกระจก หรือ The Hall of Mirrors เป็นห้องท่ีใหญ่ท่ีสุดในพระราชวัง และมี

ชื่อเสียงโด่งดังมากท่ีสุด ถูกก่อสร้างด้วยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจียรไนสุดวิบวับท้ังหมด 17 บาน เม่ือเปิดออกมาจะพบเห็น

มุมท่ีสวยท่ีสุดของสวนแวร์ซาย The Gardens สวนท่ีตกแต่งให้มีลวดลายเหมือนเขาวงกต ประดับประดาด้วยต้นไม้ สวน

ดอกไม้แบบเรขาคณิต มีประติมากรรมและหินอ่อนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายกรีกโรมัน, The Estate of 

Trianon พระต าหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมารี อองตัวเนต และสวนดอกไม้ส่วนตัว ท่ามกลางหมู่บ้านชนบทท่ีเงียบ

สงบ ซึ่งพระนางทรงโปรดท่ีจะมาพักผ่อท่ีแห่งน้ีและใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบคนธรรมดาท่ัวไป  

อิสระช้อปปิ้ งท่ี Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนด์ เนมชั้นน า ราคาดี อาธิเช่น Hermes, Louis Vuitton, Chanel, 

Prada, Celine, Dior หรือแบรนด์ท่ีคนไทยนิยมใช้น้ันก็คือ Longchamp น้ันเอง 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี2) 

จากน้ันพาทุท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับแลนด์ม์คท่ีโด่งดัง ไปท่ัว

โลก เร่ิมต้นท่ี หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหน่ึงในแลนด์มาร์ค

ส าคัญของประเทศฝร่ังเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กท้ังหมด 

มีความสูงประมาณ 300 เมตร(เทียบกับตึกประมาณ 75 ชั้น) สร้าง

เป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตั้งตามชื่อของสถาปนิกท่ีคนออกแบบชื่อ

ว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซึ่งเป็นท้ังวิศวกรและสถาปนิกชื่อดังของ

ฝร่ังเศสในยุคน้ัน ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างงานเหล็กโดยเฉพาะ 

หอไอเฟลสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นผลงานในการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 

100 ปี แห่งการปฏิวัติประเทศฝร่ังเศส และเพ่ือแสดงถึงความร ่ารวย 

ย่ิงใหญ่ รวมถึงความส าเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะ น้ัน

ด้วยหน่ึง ในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลท่ีดีท่ีสุดคือลานตรงข้างหน้าปราสาท 

Palais de Chaillot ท่ีอยู่ใกล้ๆกับสถานีของ Trocadéro ท่ีเราจะพา

ทุกท่านไป เพราะตรงน้ีเป็นมุมถ่ายแล้วจะเห็นหอไอเฟลแบบไม่มีอะไรมา

บังความสวยงามแน่นอน ไปต่อกันท่ี ประตูชัยฝร่ังเศส (Arc de 

Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล  เป็น

ผลงานสถาปัตยกรรมท่ีออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 



 

200 ปีสร้างขึ้นปี พ.ศ. 2349 มีความสูง 49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตรและมีความลึกถึง 22 เมตรถูกจัดอันดับเป็น

ประตูชัยท่ีใหญ่อันดับ 2 ของโลกหลังจากท่ีจักรพรรดิ นโปเลียนท่ี 1 ได้รับชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใช้เวลา

ก่อสร้างยาวนานกว่าสามสิบปี ใช้ศิลปะคลาสสิคใหม่ท่ีดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณโดยการใช้รูปปั้ น

แกะสลักจากช่างแกะสลักคนส าคัญแห่งยุค มีรูปแกะสลักท่ีเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมท้ังสดุดีก าร

เสียสละแก่วีรชนทหารกล้าท่ีท าเพ่ือประเทศฝร่ังเศส ต่อมาถูกตั้งให้เป็นอนุสรณ์ของทหารฝร่ังเศสในสมัยสงครามโลก

คร้ังท่ี 1 ซึ่งในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามท่ีท าเพ่ือประเทศฝร่ังเศสอีกด้วย พาทุกท่านไป ล่องเรือแม่น ้าแซน 

โดยเรือบาโตมูช (Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มีการบรรยายเกี่ยวกับประวัติเมืองปารีสตลอดท้ังสายการ

เดินทางระหว่างสองข้างทางท่ีเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์

ลูฟร์ เป็นต้น จากน้ันไปท่ีถนนท่ีมีชื่อเสียงท่ีโด่งดังท่ีสุดในฝร่ังเศส ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees)  เป็นหน่ึงใน

ถนนท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังในฝร่ังเศส ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์ 

ร้านอาหารท่ีมีความหรูหราอลังการ ถือว่าเป็นย่านธุรกิจท่ีส าคัญของกรุงปารีส ย่านการค้าท่ีมีค่าเช่าท่ีแพงท่ีสุดในโลก 

และยังถูกจัดอันดับให้แป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก ตึกส่วนใหญ่บนถนนฌ็องเซลิเซ่เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีการผสมผสาน

ศิลปะ Art Deco กับการตกแต่งสไตล์ Art Nouveau เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี3) 

ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกลเ้คียงกัน 

 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทจะท าการแจง้พร้อมใบนัดหมาย

5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (ม้ือท่ี4)  

 อิสระอาหารเท่ียงและเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ท่ีพัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดั บ

ใกล้เคียงกัน 

 (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7

วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (ม้ือท่ี5) 

จากน้ันพาท่านไปเย่ียมชมด้านนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre 

Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังท่ีสุดของเมืองปารีส จาก

ผลงานท่ีจัดแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และ ย่ิงใหญ่ของสถานท่ีท าให้ เป็น

พิพิธภัณฑ์ท่ีมีความส าคัญระดับโลก ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าฟิลิปท่ี 2 ก่อนท่ี

จะถูกขยายให้เป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre 

Museum) เป็นสถานท่ีเก็บรักษาผลงานศิลปพท่ีทรงคุณค่าไว้มากกว่า 

400,000 ชิ้น แต่น ามาจัดแสดงให้ชมเพียง 40,000 ชิ้นเท่าน้ัน ซึ้ง

แน่นอนว่าผลงานศิลปะเหล่าน้ีถูกเล่าต่อกันมาว่าเป็นสมบัติจากการท่ี

วันที่สาม อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย                                                                                                                   

 อาหาร เช้า 

วันที่สี่  พิพิธภัณฑ์ลูฟร-์จัตรุัสคองคอรด์-ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free-ห้าง La Samaritaine-ห้าง

แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-เอาท์เล็ท ลาวัลเล-่ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี-ชาร์ล เดอ โกล                               

อาหาร เช้า,เท่ียง 



 

ฝร่ังเศสน ามาจากประเทศท่ีตนชนะสงคราม จากน้ันพาทุกท่านไปท่ี จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde)  เป็น

สถานท่ีแห่งความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการ

ปกครองของฝร่ังเศส จัตุรัสคองคอร์ดถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 15 โดยสถาปนิกชื่อ Jacques Ange 

Gabriel และสร้างเสร็จส้ินในปี ค.ศ.1755 เพ่ือประดิษฐานพระบรมรูปทรงม้าแต่ถูกท าลายโดยพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 พาทุก

ท่านไปอิสระช้อปปิ้ งท่ี  ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุงปารีส ซึ่งคุณจะได้พบกับ

สินค้าแบรนด์ชั้นน าต่างๆจากท่ัวโลก ในราคาท่ีไม่ แพงและบรรยากาศท่ีหรูหราตระการตา ท่ีดีเด่นต่อนักท่องเท่ียวไทย 

เพราะมีพนักงานและข้อความภาษาไทยในห้างน้ีด้วย ห้าง La Samaritaine เป็นห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ ในกรุงปารีส 

เร่ิมต้นจากร้านเส้ือผ้าเล็กๆ และขยายไปสู่ส่ิงท่ีกลายเป็นชุดของอาคารห้างสรรพสินค้าท่ีมีแผนกต่างๆ ท้ังหมด 90 

แผนก เป็นสมาชิกสมาคมห้างสรรพสินค้านานาชาติตั้งแต่ปี 2528 ถึง 2535 ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries 

Lafayette) เป็นห้างหรูท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เปิดให้บริการ

คร้ังแรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนท่ีจะมาเป็นห้างสรรพสินค้าแฟชั่นชั้นน าของโลกอย่างทุกวันน้ีแต่ก่อนเป็นแค่ร้านขาย

เส้ือผ้าเล็กๆ ท่ีหัวมุมถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นานได้มีการขยับขยายพ้ืนท่ีเพ่ือให้เพียงพอต่อจ านวนพนักงานและ

ลูกค้าท่ีมาจับจ่ายใช้สอย มีบันทึกว่าเป็นปีท่ีมียอดขายสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆท้ังในประเทศและ

นอกประเทศ รวมแล้วท้ังหมด 61 แห่ง  

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี6) 

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

เอาท์เล็ทจ าหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ ให้เป็น

สถานท่ีท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเท่ียวท่ีชื่นชอบการช็อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม โดยปัจจุบัน เอาท์เล็ท

ลาวัลเล่มีสินค้าแบรนด์เนมจ าหน่ายอยู่หลาย 10 แบรนด์ VERSACE หน่ึงในแบรนด์ท่ีได้รับความนิยมใน และยังมี 

GUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรือ BACCARAT ก็มีเช่นกัน  

17.30น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพ 

21.35 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน OMAN AIR  เท่ียวบินท่ี WY132 

 

 

 

06.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปล่ียนเคร่ือง 

08.50 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศโดยสายการบิน OMAN AIR  เท่ียวบินท่ี WY815 

18.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

เง่ือนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 มิถุนายน 2565 )  
 

► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  

2. เอกสาร International Vaccinated Certificate /วัคซีนพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ท่ีออกโดยกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว  

 

เง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศฝร่ังเศส ( update 20 มกราคม 2565 ) 

 

► ผู้เดินทางเข้าประเทศฝร่ังเศสจะต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ท่ีหน่วยงานของประเทศฝร่ังเศสได้ออก

ประกาศเกี่ยวกับวัคซีน และรายละเอียดของการฉีดวัคซีนท่ีสามารถเดินทางเข้าฝร่ังเศสได้ ดังน้ี 

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

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

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

วันท่ีห้า     ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

                                                                                                                    



 

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

เวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน 

(5) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ส าหรับผู้ท่ีเคยติดเชื้อ 

COVID-19 มาก่อน 

ข้อมูลจากท่ีมา : France Diplomacy - Ministry for Europe and Foreign Affair 

- เด็กท่ีอายุต ่ากว่า 12 ปีและยังไม่ได้รับวัคซีน ให้ถือสถานะวัคซีนตามของพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองท่ีเดินทางด้วย 

- ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ท่ีมีอายุ 18 ปีขึ้นไปท่ีต้องการเดินทางเข้าประเทศฝร่ังเศสต้องได้รับวัคซีนชนิด mRNA 

เพ่ิมเติม 1 เข็ม โดยเว้นระยะห่างอย่างช้าท่ีสุด 9 เดือนหลังได้รับวัคซีนเข็มสุดท้าย หากเลยก าหนดเวลาดังกล่าว ประวัติการรับ

วัคซีนของตนจะไม่ได้รับการรับรองว่าครบตามเกณฑ์ 

► เตรียมเอกสาร International COVID-19 Vaccination Certificate ผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม 

► เตรียมเอกสารเดินทางเข้าประเทศฝร่ังเศส EU Digital Passenger Locator Form (EU DPLF) (ทางบริษัทเตรียมให้)  **

เอกสารมีการและขัน้ตอนการเดนิทางมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กรุณาอัพเดทอีกครัง้ก่อนการเดนิทาง** 

 

► ผู้เด ินทางเขา้เขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  

ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ท่ีประเทศไทยรับรอง มี ดังน้ี 

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 และมีประกันสุขภาพต่างชาติครอบคลุม 10,000 USD   

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

เดินทางมาถึงประเทศไทย  

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

► การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีจ านวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน   

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

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

 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้อง

ช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทก าหนดแจ้งเท่าน้ัน 



 

 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ

จ านวนหน้าหนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่  า่กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิัทมฉิะนัน้ทาง

บริษัทจะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า  

เงื่อนไขการยกเลกิและคนืคา่ทัวร ์ 

1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางข้ึนไป คืนเงินท้ังหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็ บค่าใช้จ่ายตามท่ี เกิดข้ึนจริงเช่น 

ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่ามัดจ าโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออ่ืนๆ)  

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

วีซ่า ค่ามัดจ าตัวเคร่ืองบิน  ค่ามัดจ าโรงแรม หรืออ่ืนๆ )  

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดตามราคาทัวร์ท่ีตามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

5. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียก

เก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง  

8. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเท่ียว การยกเลิกการเดินทางของ

นักท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเท่ียว ให้น ามาหักจากเงินค่าบริการท่ี

ต้องจ่าย ท้ังน้ี ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่า

โรงแรม หรืออื่นๆ 

 

 

 

 

อัตราคา่บรกิารนี้รวม  

(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกท้ังหมด หรืออย่างใดอย่างหน่ึง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   

2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

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

เดี่ยวเพ่ิม) หรือเป็นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองท่ีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศก าล

วันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเ มืองใก ล้เ คียงแทน โรงแรมท่ีพักส่วนใหญ่ใ นยุ โรป ไ ม่ มี

เคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบท้ังปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ท่ีน่ังเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่

สามารถเล่ือนวันได้ ใน กรณีท่ีท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือสอบถามราคา

อีกคร้ัง และการจัดท่ีน่ังของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือ

แทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

6. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 

7. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 8 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัย

เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน ้าหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามท่ี

สายการบินเรียกเก็บ  

8. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 

แบบแผนประกันภัย Group tour ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยท้ังน้ี

การท าประกันน้ีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเท่ียว  ท่ีบังคับให้บริษัทน าเท่ียว ท าประกันเฉพาะ

อุบัติเหตุในการเดินทางเท่าน้ัน แต่ท้ังน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ 

Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ ซื้อความคุ้มครอง

เพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ  

9. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

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

 

อัตราคา่บรกิารนี้ไมร่วม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากท่าน 

2. ค่าบริการและย่ืนวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝร่ังเศส) 5,500 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

5. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 

7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

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

 

กรณีวซีา่ไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้  าระคา่ทัวรม์าแลว้ ทางบรษิัทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้

จริง เช ่นคา่วซีา่และคา่บรกิารยื่นวซีา่/คา่มดัจ  าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง

ต่างๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  



 

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี/ปลอดบุหร่ี

ได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผน

ประกันภัย Group tour ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยท้ังน้ีการท าประกันน้ี

จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเท่ียว  ท่ีบังคับให้บริษัทน าเท่ียว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง

เท่าน้ัน แต่ท้ังน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการ

ซื้อความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ ซื้อความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ี

บริษัทฯ 

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทาง

ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 เอกสารประกอบการยื่นค ารอ้งขอวีซา่เชงเก้น (France) 

ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซา่ 10-15 วันท าการ 

** หากผู้เดินทาง เคยสแกนลายนิ้วมือภายใน 3 ปี กรุณาติดต่อเจา้หน้าทีแ่ผนกวีซา่ของทัวร ์**โปรดด าเนินการตาม

ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้ส าหรับยืน่ค ารอ้งขอวีซา่อยูเ่ป็นประจ า 

 



 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ านวน

หน้าเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพื่อให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอรต์

เล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      

เพื่อน าไปแสดงต่อสถานทูต 

 

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

ตกแต่งรูป,ห้ามสวมแวน่ตา,ห้ามใส่เครือ่งประดบั,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรปูที่ถ่ายจากรา้นถ่ายรปูเท่านัน้ 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจสง่ผลให้รปูถ่ายช ารดุ และไม่สามารถใช้งานได้ ** 

   (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 

3. เอกสารสว่นตวั 

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

หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพิ่มเตมิ (ถ้ามี) ท่านจ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

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

 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า20ปี (บิดาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูตบัิตร 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า20ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูตบัิตร 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผูป้กครอง บิดา-มารดาเทา่นั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพยีงผูเ้ดยีว จะต้องมีหนังสอืรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้ บุตร

เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่

สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตาม

หลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมี

นายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนดัหมายที่

เด็กแสดงตัวยื่นค ารอ้งขอวีซ่า บิดา-มารดา จ าเป็นต้องเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจา้ทีท่ีร่บั

ยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจ

ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดยีว 

4. หล ักฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท  างาน ที่ท างานปัจจบัุน (เอกสารมอีายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซา่)  

 

4 .1 กรณเีป็นพนกังานทัว่ไป ทั้งภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบรษัิทที่ท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เริ่มท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อ



 

ประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลงัครบก าหนดวนัลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนาม

ผู้มีอ านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

4 .2 กรณทีีเ่ป็นเจ ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดส าเนาไม่เกิน 90 วัน 

พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

4.3 กรณทีีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร

นักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวซี่า) 

4.4 กรณทีีเ่กษียณอายจุากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณเีป็นแมบ่า้น ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชวีิต) , หลักฐานการเงินของตนเองหรอืสาม ี  ใน

กรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    

วัน เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์รว่มกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

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

จ าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือ

เอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเชา่, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) 
 

5. หลักฐานการเงนิ 
 

5 . 1 กรณอีอกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ า (บัญชีส่วนตวั) 

รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า -ออก 

สม ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ 

ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดอืดรอ้นเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมลิ าเนา และขอหนังสือรบัรองฐานะทางการเงนิจาก

ธนาคาร (Bank Certificate) ซึ่งต้องเป็นบัญชีเดียวกัน Statement ข้างตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน Euro 

เท่านั้น 
 

 

5 .2 ผ ู้เดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จ าเป็นต้องเขยีนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง 

(Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จา่ยจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน 

(Sponsor)  ด า เ นิ นกา รตาม เอกสา รข้ างต้น  พร้ อม กับขอจดหมายรับร องฐาน ะกา รเ งินจากธนาคาร                         

Bank  Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อผู้สนับสนุนที่ เ ป็นเจ้าของบัญชี 

(Sponsor) และระบุชือ่ผู้เดนิทาง/ผูท้ี่ได้รบัการสนับสนุน เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ให้ตรง

กับพาสปอร์ตที่ใช้เดนิทางเท่านั้น   (กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหนา้ บางแห่งอาจใช้เวลาด าเนินการนานถึง 3 วัน) 

 

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์ (Book Bank) หรือมีประวัตกิารเดินบัญชีไม่ครอบคลุมตามเงือ่นไข

ที่ก าหนด ท่านจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชียอ้นหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านั้น (Bank Statement) 

 

กรุณาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดล่าสดุ ครอบคลมุภายใน 3-5 วัน กอ่นวนันัดหมายยืน่วซีา่ 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส  าหรบัย ืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง 

เนื่องจากบริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอก

ประวัติ/ข้อมูลส่วนตวัแทนผูส้มัครได้ หากสถานทูตตรวจพบวา่ข้อมูลของทา่นเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจรงิ ทา่น

อาจถูกปฏิเสธวีซา่ หรืออาจสง่ผลให้ระยะเวลาด าเนินการพจิารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ้น 
 

 เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวรเ์รยีบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร ์พร้อมจัดส่งให้กับบรษัิทฯทนัที 

!! หากด าเนินการลา่ชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซา่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผดิชอบทุกกรณี 



 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถูกปฏิเสธวีซา่ และมีความประสงค์ทีจ่ะยืน่ค าร้องขอวีซา่ใหม่ ผู้สมัครตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

ตลอดทั้งช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอ

ความร่วมมือให้ท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้กับทางบรษัิท เพื่อน าส่งสถานทูตเชน่กัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รบัวีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์น าเรยีนสถานทูตเพือ่พิจารณาตอ่วีซา่ของ

ท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบันทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ต ้องแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ ! ! 

พร ้อมแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่  าเป็นตอ้งเซน็รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เ พ่ือความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 
 

 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าเชงเก้น (France) 

โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

กรณีผู้สมัครเคยไดร้ับวซีา่หรอืพ านักอยู่ใน สปป.ลาว โปรดแจง้เจ้าหนา้ที่แผนกวีซา่ของบรษัิทฯ ก่อนยื่นค าร้องวีซา่ฝรั่งเศส 

 

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) ..............................................  โทรศัพทบ้์าน (ถ้ามี) ............................ .............. 

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

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับทีร่ะบุในหนังสือรับรองการงาน)  ......................................................................  

8. ชื่อสถานที่ท างาน ธุรกิจรา้นค้า โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชดัเจน) 

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

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



 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ที่ท างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อีเมล์ ................. ......... 

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

10. สถานภาพ     ⃣    โสด   ⃣    สมรส  ⃣    แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

  ⃣    หย่า   ⃣    ม่าย   ⃣    อยู่กินฉันสามี-ภรรยา     ⃣    

แยกกันอยู่ 

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

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

13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกิด................  สถานทีเ่กิด .............. ........ 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

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

15. ยอดเงินคงเหลอืในบัญชอีอมทรัพย์ (ที่ท่านใชแ้สดงกับสถานทูตเพือ่ยื่นค าร้องขอวีซา่)  

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

16. ท่านเคยได้รับวซี่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวีซา่ ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตั้งแต่วนัที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

17. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมอืเพื่อการขอวีซา่ Schengen ก่อนหน้านี้ 

                     ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดอืน/ปี ที่ด าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

18.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

19. ความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้รอ้งขอ 

                ตัวผู้ขอวีซา่เอง    มีผู้อ่ืนออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาต/ิบริษัท/

องค์กร) 

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

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

   เงินสด 

 หมายเหตุ : หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         

กรณีวีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 

 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 



 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)     

พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   

ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทตู 

เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นตอ้งด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งขอ้มูลที่ไม่สอดคลอ้ง

กับความเป็นจรงิ อาจส่งผลตอ่ผลการพิจารณาวีซา่ 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้

ชัดเจน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดอืนที่ไดร้ับ และวันเดอืนปีที่เริม่งาน 
 

 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนดัหมายส าหรับย่ืนวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 

สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัดหมายยื่นวีซา่ 

          - ท่านจ าเป็นต้องน าสง่หนงัสอืเดินทางเล่มเก่า เพื่อให้สถานทูตดูประวตัิการเดนิในชว่งที่ผ่านมา  

 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนี้บริษัทเป็น

เพียงตัวกลางที่คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


