
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FWY02 BONJOUR PARIS 5D3N BY WY 
FWY02 BONJOUR PARIS 5 วัน 3 คืน 

เช็คอินแลนดม์ารค์และช้อปป้ิงแบบจุใจทีป่ารีส  
เยือนสถานท่ียอดฮิตของปารีส หอไอเฟล พิพิธภณัฑล์ฟูร ์ถนนฌ็องเซลิเซ ่

ชมสถาปัตยกรรมอนัโดง่ดงั ประตชูยัฝรั่งเศส และ จตัรุสัคองคอรด์ 
ชมความสวยงามอลงัการของ พระราชวงัแวรซ์าย มรดกแหง่โลกตะวนัตก 
การลอ่งเรือผา่นแมน่ า้แซน แมน่ า้สายหลกั ชมปารีสผ่านอีกหนึ่งมมุมอง 
หา้มพลาด!!! ชอ้ปป้ิงแบบจใุจกบัหา้งสรรพสินคา้ดงัมากมายในปารีส 

 
เดนิทางโดยสายการบนิ OMAN AIR 

น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 30 kg. / CARRY ON 7 kg 



 
 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเดก็ เดก็ 2-11 ปี  

ไมเ่สรมิเตียง 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่ีนั่ง หมายเหต ุ

12-16 กมุภาพนัธ ์66 39,999  

 

ไมมี่ราคาเด็ก 

(Infant ไมเ่กิน 2ปี 

ราคา 14,500บาท) 

36,499 8,500 25  

24-28 กมุภาพนัธ ์66 39,999 36,499 8,500 25  

10-14 มีนาคม 66 39,999 36,499 8,500 25  

24-28 มีนาคม 66 39,999 36,499 8,500 25  

12-16 เมษายน 66 44,999 41,499 8,500 25  

13-17 เมษายน 66 44,999 41,499 8,500 25  

>> ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วีซ่าและคา่บริการ 5,500 บาท (ประเทศฝรั่งเศส) << 

 

 FLIGHT  
DEPARTURE    WY818 BKK-MCT 09.15– 12.35 
                            WY131  MCT-CDG    14.45-19.25 
RETURN            WY132  CDG-MCT    21.10-07.10 

             WY815  MCT-BKK 09.05-17.45 
 

. 

 

05.30 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สาย

การบนิ สายการบนิ OMAN AIR โดยมีเจา้หนา้ท่ีบรษิัทฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

ออกบตัรท่ีนั่งโหลดสมัภาระ 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั โดยสายการบนิ OMAN AIR เท่ียวบนิท่ี WY818 

12.35 น.   เดนิทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั ประเทศโอมาน แวะพกัเปล่ียนเครื่อง 

14.45 น.   น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารีส-ชารล์ เดอ โกล เท่ียวบนิท่ี WY131 

วนัท่ีหนึง่ กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ – ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั แวะเปลีย่นเครือ่ง - ทา่อากาศยานนานาชาติปารสี-

ชารล์ เดอ โกล - เมืองปารสี 



 
 

19.25 น.    เดนิทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตปิารีส-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้ 

                 เมืองและพิธีการทางศลุกากร จากนัน้ น าทา่นขึน้รถโคช้ปรบัอากาศเดนิทางสู่โรงแรม 

   ท่ีพกั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดบัใกลเ้คียงกนั 

   (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบรษิัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ท่ี1) 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีโดง่ดงัของฝรั่งเศส  พระราชวงัแวรซ์าย (Versailles Palace) (ระยะทาง 

13 กม. / 30 นาที) หนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศฝรั่งเศส นบัเป็นพระราชวงัท่ีมีความ

ยิ่งใหญ่และงดงามอลงัการมาก จนตดิ 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก อีกทัง้ยงัไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกทาง

วฒันธรรม พระราชวงัสรา้งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตลค์ริสตศ์ตวรรษท่ี 17 และ 18 ภายในประกอบดว้ยหอ้งถึง 

700 หอ้ง รูปภาพทรงคณุค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลกัจากศิลปินชัน้เอก 15,034 ชิน้ ควรามกวา้งขวางวดัได้

จากขนาดพืน้ท่ีของพระราชวงั ทัง้หมด 800 เฮกการ ์(5,000 ไร่) โดยแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ดว้ยกัน ไดแ้ก่ The 

Palace หรือดา้นในของพระราชวงั มีหอ้งมากมายถึง 700 หอ้ง ไม่ว่าจะเป็น หอ้งบรรทม, หอ้งเสวย, หอ้งส าราญ 

และหอ้งพ านกัอ่ืนๆ แตไ่มมี่หอ้งน า้แมแ้ตเ่พียงหอ้งเดียว , หอ้งกระจก หรือ The Hall of Mirrors เป็นหอ้งท่ีใหญ่ท่ีสดุ

ในพระราชวงั และมีช่ือเสียงโดง่ดงัมากท่ีสดุ ถกูก่อสรา้งดว้ยกระจกบานยกัษใ์หญ่เจียรไนสดุวิบวบัทัง้หมด 17 บาน 

เม่ือเปิดออกมาจะพบเห็นมมุท่ีสวยท่ีสดุของสวนแวรซ์าย The Gardens สวนท่ีตกแตง่ใหมี้ลวดลายเหมือนเขาวงกต 

ประดบัประดาดว้ยตน้ไม ้สวนดอกไมแ้บบเรขาคณิต มีประติมากรรมและหินอ่อนโดยไดร้บัแรงบนัดาลใจจากเทพ

นิยายกรีกโรมนั, The Estate of Trianon พระต าหนกัเล็กๆ ของพระนางพระนางมารี อองตวัเนต และสวนดอกไม้

วันที่สอง  พระราชวังแวร์ซาย- Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนด์เนมช้ันน า-หอไอเฟล-ประตูชัยฝร่ังเศส -ล่องเรือแม่น้ าแซน โดย เรือบาโตมูช-ถนนฌ็องเซลิเซ่                                                                                                         
 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 



 
 

ส่วนตวั ท่ามกลางหมู่บา้นชนบทท่ีเงียบสงบ ซึ่งพระนางทรงโปรดท่ีจะมาพกัผ่อท่ีแห่งนีแ้ละใชชี้วิตเรียบง่ายแบบคน

ธรรมดาทั่วไป (พระราชวงัแวร์ซายหยดุทกุวนัจนัทร์ กรณีหยดุ ไกดจ์ะมีการปรบัเปลีย่นวนัเขา้ชม) 

 

อิสระชอ้ปป้ิงท่ี Grain de Cuir รา้นกระเป๋าแบรนดเ์นมชัน้น า ราคาดี อาธิเช่น Hermes, Louis Vuitton, Chanel, 

Prada, Celine, Dior หรือแบรนดท่ี์คนไทยนิยมใชน้ัน้ก็คือ Longchamp นัน้เอง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี2) 

จากนัน้พาททุ่านไปเก็บภาพความประทบัใจกับแลนดม์ค์ท่ีโด่งดงั

ไปทั่วโลก เริ่มตน้ท่ี หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์

มารค์ส าคญัของประเทศฝรั่งเศส ตวัอาคารก่อสรา้งโดยโครงเหล็ก

ทัง้หมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร(เทียบกับตึกประมาณ 75 

ชัน้) สรา้งเป็นรูปแบบหอคอย โดยถกูตัง้ตามช่ือของสถาปนิกท่ีคน

ออกแบบช่ือว่า “กสุตาฟ ไอเฟล” ซึ่งเป็นทัง้วิศวกรและสถาปนิกช่ือ

ดงัของฝรั่งเศสในยุคนัน้ ซึ่งเช่ียวชาญดา้นการก่อสรา้งงานเหล็ก

โดยเฉพาะ หอไอเฟลสรา้งขึน้มาเพ่ือใช้เป็นผลงานในการเฉลิม

ฉลองวนัครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวตัิประเทศฝรั่งเศส และเพ่ือ

แสดงถึ งความร ่ า รวย ยิ่ ง ใหญ่  รวมถึ งความส า เ ร็จ ในยุค

อุตสาหกรรมของประเทศในขณะนัน้ดว้ยหนึ่ง ในจุดถ่ายรูปหอไอ

เฟลท่ีดีท่ีสดุคือลานตรงขา้งหนา้ปราสาท Palais de Chaillot ท่ีอยู่

ใกล้ๆ กบัสถานีของ Trocadéro ท่ีเราจะพาทกุท่านไป เพราะตรงนี ้

เป็นมุมถ่ายแล้วจะเห็นหอไอเฟลแบบไม่มีอะไรมาบังความ

สวยงามแน่นอน  ไปต่อกัน ท่ี  ป ระตูชัยฝ รั่ ง เ ศส  (Arc de 

Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อารก์เดอทรียงฟ์เดอเลตวล  เป็น

ผลงานสถาปัตยกรรมท่ีออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 

200 ปีสรา้งขึน้ปี พ.ศ. 2349 มีความสูง 49.5 เมตร มีความกวา้ง 45 เมตรและมีความลึกถึง 22 เมตรถูกจดัอนัดบั

เป็นประตชูยัท่ีใหญ่อนัดบั 2 ของโลกหลงัจากท่ีจกัรพรรด ินโปเลียนท่ี 1 ไดร้บัชยัชนะจากยทุธการเอาสเตอรล์ิทซ ์ใช้

เวลาก่อสรา้งยาวนานกว่าสามสิบปี ใชศ้ิลปะคลาสสิคใหม่ท่ีดดัแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมนัโบราณโดยการใช้



 
 

รูปป้ันแกะสลกัจากช่างแกะสลกัคนส าคญัแห่งยุค มีรูปแกะสลกัท่ีเป็นสญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะ การปลุกใจ รวมทัง้

สดดีุการเสียสละแก่วีรชนทหารกลา้ท่ีท าเพ่ือประเทศฝรั่งเศส ตอ่มาถกูตัง้ใหเ้ป็นอนุสรณข์องทหารฝรั่งเศสในสมยั

สงครามโลกครัง้ท่ี 1 ซึ่งในปัจจุบนัยังเป็นสุสานของทหารนิรนามท่ีท าเพ่ือประเทศฝรั่งเศสอีกดว้ย พาทุกท่านไป 

ล่องเรือแม่น า้แซน โดยเรือบาโตมูช (Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มีการบรรยายเก่ียวกับประวัติเมือง

ปารีสตลอดทัง้สายการเดนิทางระหว่างสองขา้งทางท่ีเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น มหาวิหารน็อทร์-

ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑล์ูฟร ์เป็นตน้ จากนั้นไปท่ีถนนท่ีมีช่ือเสียงท่ีโด่งดังท่ีสุดในฝรั่งเศส ถนนฌ็องเซลิเซ่ 

(Champs Elysees)  เป็นหนึ่งในถนนท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัในฝรั่งเศส ย่านศนูยก์ารคา้ระดบัพรีเมียม แหล่งรวมสินคา้

แบรนดด์งัระดบัโลกทกุแบรนด ์รา้นอาหารท่ีมีความหรูหราอลงัการ ถือว่าเป็นย่านธุรกิจท่ีส าคญัของกรุงปารีส ย่าน

การคา้ท่ีมีค่าเช่าท่ีแพงท่ีสุดในโลก และยงัถูกจดัอนัดบัใหแ้ป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลก ตึกส่วนใหญ่บนถนนฌ็องเซ

ลิเซเ่ป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีการผสมผสานศลิปะ Art Deco กบัการตกแตง่สไตล ์Art Nouveau เขา้ไวด้ว้ยกนัอย่างลง

ตวั 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี3) 

ท่ีพกั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดบัใกลเ้คียงกนั 

 (ช่ือโรงแรมท่ีทา่นพกั ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ท่ี4)  

 อิสระอาหารเท่ียงและเย็นเพ่ือไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

ท่ีพัก  : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับ

ใกลเ้คียงกัน (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัด

หมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม อิสระทอ่งเท่ียวตามอธัยาศยั                                                                                                                   

 อาหาร เชา้ 



 
 

 

 
 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ท่ี5) 

จากนั้นพาท่านไปเย่ียมชมด้านนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ 

(Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑท่ี์มีช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุดของ

เมืองปารีส จากผลงานท่ีจัดแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และ

ยิ่งใหญ่ของสถานท่ีท าใหเ้ป็นพิพิธภัณฑท่ี์มีความส าคญัระดบั

โลก ก่อตัง้ขึน้โดยพระเจ้าฟิลิปท่ี 2 ก่อนท่ีจะถูกขยายให้เป็น

พระราชวงัหลวง ในปัจจบุนัพิพิธภณัฑล์ฟูร ์(Louvre Museum) 

เป็นสถานท่ีเก็บรักษาผลงานศิลปพท่ีทรงคุณค่าไว้มากกว่า 

400,000 ชิน้ แต่น ามาจัดแสดงใหช้มเพียง 40,000 ชิน้เท่านัน้ 

ซึง้แน่นอนว่าผลงานศิลปะเหล่านีถู้กเล่าต่อกันมาว่าเป็นสมบตัิ

จากการท่ีฝรั่งเศสน ามาจากประเทศท่ีตนชนะสงคราม จากนัน้

พาทกุท่านไปท่ี จตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde)  เป็น

สถานท่ีแห่งความทรงจ าทางประวัติศาสตรใ์นกรุงปารีส เป็น

สญัลกัษณข์องสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครอง

ของฝรั่งเศส จัตุรัสคองคอรด์ถูกสรา้งขึน้ในสมัยของพระเจ้า

หลยุสท่ี์ 15 โดยสถาปนิกช่ือ Jacques Ange Gabriel และสรา้ง

เสร็จสิน้ในปี ค.ศ.1755 เพ่ือประดิษฐานพระบรมรูปทรงม้าแต่

ถกูท าลายโดยพระเจา้หลยุสท่ี์ 16 พาทกุท่านไปอิสระชอ้ปป้ิงท่ี  

ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นห้างช่ือดังใจ

กลางกรุงปารีส ซึ่งคณุจะไดพ้บกบัสินคา้แบรนดช์ัน้น าต่างๆจากทั่วโลก ในราคาท่ีไม่  แพงและบรรยากาศท่ีหรูหรา

ตระการตา ท่ีดีเดน่ตอ่นกัท่องเท่ียวไทย เพราะมีพนกังานและขอ้ความภาษาไทยในหา้งนีด้ว้ย หา้ง La Samaritaine 

เป็นหา้งสรรพสินคา้ ขนาดใหญ่ ในกรุงปารีส เริ่มตน้จากรา้นเสือ้ผา้เล็กๆ และขยายไปสูส่ิ่งท่ีกลายเป็นชดุของอาคาร

วันท่ีส่ี  พิพิธภณัฑล์ฟูร-์จตัรุสัคองคอรด์-หา้งปลอดภาษี Benlux Louvre duty free-หา้ง La Samaritaine-หา้งแกลเลอรี่ 

ลาฟาแยตต-์เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล-่ทา่อากาศยานนานาชาติปารีส-ชารล์ เดอ โกล                                              อาหาร เชา้

,เท่ียง 



 
 

หา้งสรรพสินคา้ท่ีมีแผนกต่างๆ ทัง้หมด 90 แผนก เป็นสมาชิกสมาคมหา้งสรรพสินคา้นานาชาติตัง้แต่ปี 2528 ถึง 

2535 หา้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของปารีส ภายใน

อาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เปิดใหบ้ริการครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนท่ีจะมาเป็นหา้งสรรพสินคา้

แฟชั่นชัน้น าของโลกอยา่งทกุวนันีแ้ตก่่อนเป็นแคร่า้นขายเสือ้ผา้เล็กๆ ท่ีหวัมมุถนน Lafayette แตภ่ายหลงัไมน่านได้

มีการขยบัขยายพืน้ท่ีเพ่ือใหเ้พียงพอตอ่จ านวนพนกังานและลกูคา้ท่ีมาจบัจา่ยใชส้อย มีบนัทึกว่าเป็นปีท่ีมียอดขาย

สงูสดุ ซึ่งในปัจจบุนัมีสาขาแบง่อยูต่ามเมืองใหญ่ๆทัง้ในประเทศและนอกประเทศ รวมแลว้ทัง้หมด 61 แหง่  

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี6) 

อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยัท่ี เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล่ (La Vallée Village Outlet) (ระยะทาง 62 กม. / 1 ชม.)  

เป็นเอาทเ์ล็ทจ าหน่ายสินคา้แบรดเ์นมช่ือดงัตา่งๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างนอ้ย 30 เปอรเ์ซ็นต ์

ใหเ้ป็นสถานท่ีท่ีไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากจากนกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการช็อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม โดยปัจจบุนั 

เอาทเ์ล็ทลาวลัเล่มีสินคา้แบรนดเ์นมจ าหน่ายอยู่หลาย 10 แบรนด ์VERSACE หนึ่งในแบรนดท่ี์ไดร้บัความนิยมใน 

และยงัมี GUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรือ BACCARAT ก็มีเชน่กนั  

17.30น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตปิารีส-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส เพ่ือเดนิทางกลบั

สูก่รุงเทพ 

21.10 น. เดนิทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบนิ OMAN AIR  เท่ียวบนิท่ี WY132 

 

 

07.10 น. เดนิทางถึง ทา่อากาศยานมสักตั ประเทศโอมาน แวะพกัเปล่ียนเครื่อง 

09.05 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ ประเทศโดยสายการบนิ OMAN AIR  เท่ียวบนิท่ี WY815 

17.45 น. เดนิทางถึง ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหา้     ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั - ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 

                                                                                                                    



 
 

เง่ือนไขการเดินทางเขา้ประเทศไทย ( update 01 กรกฎาคม 2565 ) 

 

► เอกสารท่ีตอ้งท าการเตรียมก่อนเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือน)  

2. เอกสาร International Vaccinated Certificate /วคัซีนพาสปอรต์ (เลม่เหลือง) ท่ีออกโดยกรมควบคมุโรค 
กระทรวงสาธารณสขุ ท่ีไดร้บัวคัซีนครบถว้นมาแลว้  
 

เง่ือนไขการเดินทางเขา้ประเทศฝรั่งเศส ( update 20 มกราคม 2565 ) 

 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศฝรั่งเศสจะตอ้งไดร้บัวคัซีนครบโดสแลว้ ชนิดของวคัซีนโควิด-19 ท่ีหนว่ยงานของประเทศฝรั่งเศส

ไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัวคัซีน และรายละเอียดของการฉีดวคัซีนท่ีสามารถเดนิทางเขา้ฝรั่งเศสได ้ดงันี  ้

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

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

(3) Sinovac และ Sinopharm 2 เข็ม จะตอ้งไดร้บัเข็มท่ี 3-4 ดว้ย Pfizer, Moderna เป็นเข็มท่ี 3 เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั 

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

เวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั 

(5) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั ส าหรบัผูท่ี้เคยติดเชือ้ 

COVID-19 มาก่อน 

ขอ้มลูจากท่ีมา : France Diplomacy - Ministry for Europe and Foreign Affair 

- เดก็ท่ีอายตุ  ่ากวา่ 12 ปีและยงัไมไ่ดร้บัวคัซีน ใหถื้อสถานะวคัซีนตามของพอ่หรือแมห่รือผูป้กครองท่ีเดนิทางดว้ย  

- ตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2565 ผูท่ี้มีอาย ุ18 ปีขึน้ไปท่ีตอ้งการเดนิทางเขา้ประเทศฝรั่งเศสตอ้งไดร้บัวคัซีนชนิด mRNA 

เพิ่มเตมิ 1 เข็ม โดยเวน้ระยะหา่งอยา่งชา้ท่ีสดุ 9 เดือนหลงัไดร้บัวคัซีนเข็มสดุทา้ย หากเลยก าหนดเวลาดงักล่าว ประวตักิาร

รบัวคัซีนของตนจะไมไ่ดร้บัการรบัรองวา่ครบตามเกณฑ  ์

► เตรียมเอกสารเดนิทางเขา้ประเทศฝรั่งเศส EU Digital Passenger Locator Form (EU DPLF) (ทางบรษิัทเตรียมให)้ **

เอกสารมีการและขัน้ตอนการเดนิทางมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา กรุณาอพัเดทอีกครัง้ก่อนการเดนิทาง** 



 
 

► ผู้เดนิทางเข้าเข้าประเทศไทยจะต้องได้รับวัคซีน ครบ2โดสแล้ว  

ชนิดของวคัซีนโควิด-19 ท่ีประเทศไทยรบัรอง มี ดงันี ้
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  าหรบัผูเ้ดนิทางท่ีไมไ่ดร้บัวคัซีน หรือไดร้บัวคัซีนไมค่รบ  

สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อนเดนิทางมาถึงประเทศไทย  

เงือ่นไขการให้บริการ 

► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมีจ  านวน 10 ท่านขึน้ไป กรณีไมถ่ึงจ  านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษิัทท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาคา่บริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเ้ดนิทางไมถึ่ง15ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย

ทางบรษิัทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบก่อนลว่งหนา้ 

► ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทาง

บรษิัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้   

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระคา่มดัจ า ท่านละ 25,000 บาท + คา่บริการท าวีซา่ 5,500 บาท (30,500) 

 กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูย่ืนวีซา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทวัร  ์



 
 

- คา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือช าระ 20-25 วนัก่อนออกเดนิทาง กรณีบรษิัทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกลว้นัเดนิทางทา่น

จ าเป็นตอ้งช าระคา่ทวัรส์่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

 

**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอรต์ผู้เดนิทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวัน

เดนิทางไป-กลับและจ านวนหน้าหนังสือเดนิทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณา

ตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อม

พร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

เงือ่นไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร ์ 

1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วนัก่อนการเดนิทางขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด (ทางบรษิัทฯ ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ี เกิดขึน้จรงิ

เชน่ คา่วีซ่า คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ คา่มดัจ าโรงแรม คา่วีซ่า  หรืออ่ืนๆ)  

2. ยกเลิกการเดนิทาง 15-29 วนัก่อนการเดนิทางคืนมดัจ า 50%  (ทางบรษิัทฯ ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึน้ จรงิเชน่ 

คา่วีซา่ คา่มดัจ าตวัเครื่องบิน  คา่มดัจ าโรงแรม หรืออ่ืนๆ )  

3. ยกเลิกการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามราคาทวัรท่ี์ตามระบใุน โปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 

5. เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถือ

วา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิ

เรียกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ 

7. กรณีวีซา่ถกูปฏิเสธจากสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) ทางบรษิัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึน้จรงิ  

8. ตามพระราชบญัญัตธิุรกิจน าเท่ียวและมคัคเุทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเท่ียว การยกเลิกการเดนิทางของ

นกัทอ่งเท่ียว ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวมีคา่ใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจรงิเพ่ือเตรียมการจดัน าเท่ียว ใหน้  ามาหกัจากเงิน

คา่บริการท่ีตอ้งจา่ย ทัง้นี ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเท่ียวทราบ เชน่ คา่วีซา่ คา่มดัจ าตั๋ว

เครื่องบิน คา่โรงแรม หรืออ่ืนๆ 

 

 



 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม  

(บรษิัท ด าเนินการให ้กรณียกเลิกทัง้หมด หรืออยา่งใดอยา่งหนึ่ง ไมส่ามารถรีฟันดเ์ป็นเงินหรือการบริการอ่ืนๆได)้ 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้   

2. คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการหรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั  

3. กรณีพกั 3 ทา่นถา้วนัท่ีเขา้พกัหอ้งโรงแรม ไมมี่หอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มีคา่ใชจ้า่ยพกั

เดี่ยวเพิ่ม) หรือเป็นการเพิ่มเตียงเสรมิ หรือ SOFA BED และกรณีหอ้งพกัในเมืองท่ีระบไุวใ้นโปรแกรมมีเทศกาล

วันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมท่ีพักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มี

เครื่องปรบัอากาศท่ีสามารถปรบัควบคมุความเย็นไดภ้ายในหอ้งพกั เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบ

ทัง้ปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถ Upgrade ท่ีนั่งเป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่

สามารถเล่ือนวนัได ้ใน กรณีท่ีทา่นตอ้งการแยกวนัเดนิทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดตอ่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือสอบถาม

ราคาอีกครัง้ และการจดัท่ีนั่งของผูเ้ดนิทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบนิ ทางบรษิัทไมส่ามารถเขา้ไป

เพ่ือแทรกแซงได ้ 

5. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

6. เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

7. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 30 กิโลกรมั ถือขึน้เครื่องได ้8 กิโลกรมั และคา่ประกนัวินาศภยั

เครื่องบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน า้หนกัสมัภาระเกินทา่นตอ้งเสียคา่ปรบั

ตามท่ีสายการบนิเรียกเก็บ  

8. การประกนัภยั บรษิัทฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดินทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz Travel 

แบบแผนประกนัภยั Group tour ซึ่งความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดย

ทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบริษัท  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเท่ียว  ท่ีบงัคบัให้บริษัทน าเท่ียว ท า

ประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้

แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิ่มเตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าท่ี

บรษิัทฯ ซือ้ความคุม้ครองเพิ่มเตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าท่ีบริษัทฯ  



 
 

9. คา่รถปรบัอากาศน าเท่ียวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นญุาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./

วนั) 

10. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  

1. คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  จากทา่น 

2. คา่บริการและย่ืนวีซา่เชงเกน้ (ประเทศฝรั่งเศส) 5,500 บาท 

3. คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร เครื่องด่ืม คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  

5. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ และไดท้  าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 

7. คา่พนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

8. คา่ทิปคนขบัรถทา่นละ 50 EUR หรือ ประมาณ 1,900บาท/ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ  

 

กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัตจิากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวรม์าแล้ว ทางบริษัทขอเก็บ

เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า/ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลกูคา้และบรษิัท ฯ และเมื่อทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าทา่น

ไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางหรือปรบัราคาคา่บริการขึน้ในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 20ทา่น  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ  



 
 

5. บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง  

6. เม่ือทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิัทฯ แลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบใุนโปรแกรม  

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบหุรี่/ปลอด

บหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และ

ไมส่ามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บรษิัทฯ อยา่งนอ้ย14วนัก่อนการ

เดนิทาง มิฉะนัน้ บริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิในการใหค้  าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู้

เดนิทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   

12. การประกนัภยั บริษัทฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดินทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz Travel แบบ

แผนประกนัภยั Group tour ซึ่งความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นีก้ารท า

ประกนันีจ้ากบริษัท  มากกว่าขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเท่ียว  ท่ีบงัคบัใหบ้รษิัทน าเท่ียว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตุ

ในการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ 

กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิ่มเตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าท่ีบรษิัทฯ ซือ้ความคุม้ครองเพิ่มเตมิสามารถ

แจง้ความประสงคม์าท่ีบรษิัทฯ 



 
 

13. มคัคเุทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิในการใหค้  าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู้

เดนิทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมืองไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 เอกสารประกอบการย่ืนค ารอ้งขอวีซา่เชงเกน้ (France) 

ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซา่ 10-15 วนัท าการ 

** หากผูเ้ดนิทาง เคยสแกนลายนิว้มือภายใน 3 ปี กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีแผนกวีซา่ของทวัร ์**โปรดด าเนินการตาม

ค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี เน่ืองจากสถานทตูมีการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดเง่ือนไข 

รวมถึงเอกสารท่ีใชส้  าหรบัย่ืนค ารอ้งขอวีซ่าอยูเ่ป็นประจ า 

 

1. พาสปอรต์ โดยมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวนัหมดอาย ุโดยนบัจากวนัท่ีเดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย และมีจ านวน

หนา้เหลืออยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ เพ่ือใหท้างสถานทตูตดิหนา้วีซา่ (หากมีอายไุมเ่พียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอรต์เล่ม

ใหม่ ก่อนจดัส่งใหก้ับเจา้หนา้ที) หากผูส้มคัรเคยไดร้บัวีซ่าเชงเกน้ กรุณาจัดส่งหลกัฐานใหก้บัทางบริษัททวัร์      เพือ่

น าไปแสดงตอ่สถานทูต 

 

2. รูปถ่าย รูปสีหนา้ตรง ฉากหลงัสีขาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรือ 4.5x3.5cm  จ  านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน หา้ม

ตกแตง่รูป,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครื่องประดบั,หา้มใส่คอนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปท่ีถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเทา่นัน้ 

** หา้มขีดเขียน แม็ก หรือใชค้ลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจสง่ผลใหรู้ปถ่ายช ารุด และไมส่ามารถใชง้านได ้** 



 
 

   (ใบหนา้ใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
3. เอกสารส่วนตัว 

 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 

 

หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพิ่มเตมิ (ถา้มี) ทา่นจ าเป็นตอ้งย่ืนเอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี ้

 - ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสียชีวิต) 

 - ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้เคยมีการเปล่ียน) 

 

กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่20ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งย่ืนเอกสารเพิ่ม พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี ้

 - ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 

 

กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่20ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งย่ืนเอกสารเพิ่ม พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี ้

 - ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 

 - หนงัสือยินยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บิดา-มารดา 

โดยตอ้งมีใบอนญุาตจากผูป้กครอง บิดา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดินทางไปกบับิดาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนงัสือรบัรอง

ยินยอมใหบุ้ตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะตอ้งมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร

เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกับบิดา-มารดา จะตอ้งมีหนงัสือรบัรอง ยินยอมใหบุ้ตรเดินทางกับบุคคลท่ี

สาม พรอ้มกับยินยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดินทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท่ี้ส านักงานเขต/อ าเภอตาม

หลักฐานท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้นของท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมี



 
 

นายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขต ลงนามและประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวนันดัหมาย

ท่ีเดก็แสดงตวัย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดินทางไปแสดงตวัพรอ้มกบับตุร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ท่ีท่ีรบั

ย่ืนวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจ

ปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท างาน ท่ีท างานปัจจบุนั (เอกสารมีอาย ุ30 วนั ก่อนยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา) 

 

4.1 กรณีเป็นพนักงานท่ัวไป ท้ังภาครัฐและเอกชน ใชห้นงัสือรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีท่านท างานปัจจุบัน   

โดยระบตุ  าแหนง่งาน, เงินเดือนท่ีไดร้บั, วนั เดือน ปี ท่ีเริ่มท างาน, และชว่งเวลาท่ีขอลางานไปเท่ียวยโุรป (โดยไม่ตอ้งระบุ

ชื่อประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลบัมาปฏิบตังิานตามปกตหิลงัครบก าหนดวนัลา พรอ้มประทบัตราบริษัท และ

ลงนามผูมี้อ านาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหนว่ยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 

4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใชส้  าเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403), หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), 

(คดัส าเนาไม่เกิน 90 วนั พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนักเรียน/นักศึกษา ใชห้นงัสือรบัรองฉบบัจรงิจากสถาบนัการศกึษาเท่านัน้ สถานทตูไมร่บัพิจารณาบตัร

นกัเรียน, ใบประกาศนียบตัร และใบรบัรองผลการเรียน (เอกสารมีอาย ุ30 วนั ก่อนยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา) 

4.4 กรณีทีเ่กษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

 

4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใชส้  าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลกัฐานการเงินของตนเองหรือสามี   

ในกรณีท่ีไม่ไดเ้ดินทางรว่มกันกับสามี จ าเป็นตอ้งมีจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกลุ    

วนั เดือน ปีเกิด ของสามีและบตุร ท่ีมีความสมัพนัธร์ว่มกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 

4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ รา้นขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินคา้ออนไลน ์ฯลฯ 

จ าเป็นตอ้งเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอียดการท างาน แหล่งท่ีมาของรายได ้พรอ้มแนบหลกัฐานหรือ

เอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดท่ีดนิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 



 
 

5. หลักฐานการเงนิ 

 

5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใชส้  าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์หรือส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากประจ า (บญัชีสว่นตวั) 

รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาเลือกบญัชีท่ีมีประวตัิการเดินบญัชีท่ีสมบรูณ ์มียอดเงิน เขา้-ออก สม ่าเสมอ) 

และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบญัชีนัน้ๆไม่ต  ่ากว่า 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับ

ค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเม่ือท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล  าเนา และขอหนงัสือรบัรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร 

(Bank Certificate) ซึ่งตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนั Statement ขา้งตน เป็นภาษาองักฤษ ระบสุกลุเงนิ Euro เทา่นัน้ 

 

 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นตอ้งเขียนหนงัสือรบัรอง ชีแ้จงความสมัพนัธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดินทาง 

(Sponsor Letter) และขอหนังสือรบัรอง/สนับสนุนค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยใหบุ้คคลท่ีเป็นผูส้นับสนุน 

(Sponsor) ด  าเนินการตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกบัขอจดหมายรบัรองฐานะการเงินจากธนาคาร                         Bank  

Sponsor/Bank Guarantee ท่ีออกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบุช่ือผูส้นบัสนุนท่ีเป็นเจา้ของบญัชี (Sponsor) และ

ระบช่ืุอผูเ้ดินทาง/ผูท่ี้ไดร้บัการสนบัสนนุ เอกสารตอ้งเป็นฉบบัภาษาองักฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ใหต้รงกบัพาสปอร์ตที่

ใชเ้ดนิทางเทา่นัน้   (กรุณาย่ืนขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลาด าเนินการนานถึง 3 วนั) 

 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยไ์มส่มบรูณ ์(Book Bank) หรือมีประวตัิการเดนิบญัชีไมค่รอบคลมุตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนด ท่านจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชียอ้นหลงั ท่ีออกจากธนาคารเท่านัน้ (Bank Statement) 

 
กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใ์ห้แสดงเป็นยอดล่าสุด ครอบคลุมภายใน 3-5 วัน ก่อนวันนัดหมายยืน่วี

ซ่า 

 

6. แบบฟอรม์กรอกข้อมูลส าหรับยืน่วีซ่าเชงเก้น 

 

 เพ่ือประโยชนใ์นการย่ืนวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรบัย่ืนวีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับข้อมูลความเป็นจริง 

เน่ืองจากบริษัทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มลูใหก้ับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนมุตัิค  ารอ้งขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอก



 
 

ประวตั/ิขอ้มลูสว่นตวัแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทตูตรวจพบว่าขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็นจรงิ ทา่น

อาจถกูปฏิเสธวีซา่ หรืออาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารลา่ชา้มากย่ิงขึน้ 

 

 เม่ือท่านช าระเงินมดัจ าคา่ทวัรเ์รียบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทวัร ์พรอ้มจดัส่งใหก้บับริษัทฯทนัที 

!! หากด าเนินการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพิจารณาวีซา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบทกุกรณี 

 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม  อาจจะถูกระงับมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร  และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีทา่นไดช้  าระไปแลว้ทกุกรณี 

  

 หากถกูปฏิเสธวีซา่ และมีความประสงคท่ี์จะย่ืนค ารอ้งขอวีซา่ใหม่ ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สมัภาษณต์ามท่ีสถานทูตนดัหมาย (โปรดแตง่กายสุภาพ) ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีเพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

ตลอดทัง้ช่วยประสานงานกบัทางการสถานทตู และหากสถานทตูมีความประสงคข์อเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใครข่อ

ความรว่มมือใหท้า่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วใหก้บัทางบริษัท เพ่ือน าสง่สถานทตูเชน่กนั 

 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดร้บัวีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิน าเรียนสถานทตูเพ่ือพิจารณาตอ่วีซ่าของ

ทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ 

 

เอกสารทุกฉบับทีใ่ช้ประกอบการยืน่ค าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน !! 
พร้อมแนบส าเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จ าเป็นต้องเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง) 

เพือ่ความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ ์และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 
 



 
 

 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูย่ืนวีซา่เชงเกน้ (France) 

โปรดกรอกรายละเอียดขอ้มลูใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนใ์นการย่ืนวีซา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

กรณีผูส้มคัรเคยไดร้บัวีซา่หรือพ านกัอยูใ่น สปป.ลาว โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีแผนกวีซ่าของบรษิัทฯ ก่อนย่ืนค ารอ้งวีซา่ฝรั่งเศส 

 

1. ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

2. ช่ือ - สกลุเดมิ (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ท่ีอยู่ตามส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณีย ์ .................... อีเมลแ์อดเดรส .............................................. 

5. ท่ีอยูพ่  านกัปัจจบุนั กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณีย ์ .................... อีเมลแ์อดเดรส .............................................. 

6.โทรศพัทมื์อถือ (โปรดระบ)ุ ..............................................  โทรศพัทบ์า้น (ถา้มี) .......................................... 

7. อาชีพปัจจบุนั .................................................... 

    ต  าแหนง่งาน (ตรงกบัท่ีระบใุนหนงัสือรบัรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ช่ือสถานท่ีท างาน ธุรกิจรา้นคา้ โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั (หากประกอบกิจการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 



 
 

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

ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ........................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย ์............. โทรศพัทท่ี์ท างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลยั ................................... อีเมล ์.......................... 

9. รายไดต้อ่เดือน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣    โสด   ⃣    สมรส  ⃣    แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบียน) 

  ⃣    หยา่   ⃣    มา่ย   ⃣    อยู่กินฉนัสามี-ภรรยา     ⃣    แยกกนัอยู่ 

11. ช่ือ-สกลุคูส่มรส (ถา้มี) .............................................  วนั/เดือน/ปี เกิด................  สถานท่ีเกิด ..................... 

12. ช่ือ-สกลุของบดิา ..................................................... วนั/เดือน/ปี เกิด................. สถานท่ีเกิด ...................... 

13. ช่ือ-สกลุของมารดา .................................................. วนั/เดือน/ปี เกิด................  สถานท่ีเกิด ...................... 

14. ทา่นมี Passport เลม่เก่าลา่สดุ หรือไม ่(ถา้มี) โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................ ... 

15. ยอดเงินคงเหลือในบญัชีออมทรพัย ์(ท่ีทา่นใชแ้สดงกบัสถานทตูเพ่ือย่ืนค ารอ้งขอวีซา่)  

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

16. ทา่นเคยไดร้บัวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา หรือไม่ (โปรดระบรุหสัประเทศและเลขวีซา่ 

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

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัท่ี .............................................. ถึงวนัท่ี .................................................. 

17. เคยถกูพิมพล์ายนิว้มือเพ่ือการขอวีซา่ Schengen ก่อนหนา้นี ้



 
 

                     ไมเ่คย  เคย  (กรุณาระบวุนั/เดือน/ปี ท่ีด  าเนินการ หากทราบ)  

……………………………………… 

18.  ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซา่หรือไม่ 

   ไมเ่คย  เคย  (เหตผุลในการปฏิเสธ) ................................................................. 

19. ความรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดนิทางและพ านกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 

                 ตวัผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ่ื้นออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษิัท/องคก์ร) 

     เช็คเดนิทาง     กรุณาระบช่ืุอ ............................................................. 

   บตัรเครดิต    ความสมัพนัธ ์............................................................ 

   เงินสด 

 หมายเหต:ุ หากจดัสง่เอกสารใหบ้ริษัทฯล่าชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพิจารณาวีซา่จากทางสถานทตู         กรณีวีซ่า

ของทา่นไมไ่ดร้บัการอนมุตัทินัตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบทกุกรณี 

 

 เม่ือทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทวัร ์และช าระเงินมดัจ าคา่ทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 

 - กรุณาจดัส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส าหรบัย่ืนวีซ่า (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์     

พรอ้มจดัส่งใหก้บับริษัทฯทนัที !! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลตอ่กระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ   

ไมร่บัผิดชอบทกุกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูท่ีท่านกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารท่ีจะใชย่ื้นสถานทูต 

เน่ืองจากขอ้มลูทัง้หมด บรษิัทฯจ าเป็นตอ้งด าเนินการน าสง่สถานทตูผา่นระบบออนไลน ์หากน าสง่ขอ้มลูท่ีไมส่อดคลอ้ง

กบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพิจารณาวีซา่ 

  - หากหน่วยงานยงัไม่สามารถออกหนงัสือรบัรองการงานฉบบัจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มลูการท างานของท่านใหช้ดัเจน 

(ระบเุป็นภาษาองักฤษ) ไดแ้ก่ ช่ือบรษิัท, ต  าแหนง่งาน, ลกัษณะงาน, เงินเดือนท่ีไดร้บั และวนัเดือนปีท่ีเริ่มงาน 

 



 
 

 เม่ือทา่นไดร้บัยืนยนัการเดนิทาง/ใบนดัหมายส าหรบัย่ืนวีซา่ จากเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ 

  - กรุณาจดัสง่หนงัสือเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบบัจรงิส าหรบัย่ืนวีซ่าใหก้บับริษัทฯ อยา่งชา้ไมเ่กิน 2 สปัดาห ์

ก่อนถึงวนันดัหมายย่ืนวีซา่ 

          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสือเดนิทางเลม่เก่า เพ่ือใหส้ถานทตูดปูระวตักิารเดนิในช่วงท่ีผา่นมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนมุตัวีิซา่เป็นดลุพินิจของทางสถานทตู บรษิัทฯไมมี่สว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียง
ตวักลางท่ีคอยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเทา่นัน้  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


