
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FWY01 RETURN TO PARIS 5D3N BY WY 

FWY01 RETURN TO PARIS 5 วนั 3 คนื 

เชค็อนิแลนดม์าร์คและชอ้ปปิ้ งแบบจใุจทีป่ารสี  
 

 ถ่ายภาพกับ หอไอเฟล และ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ แลนดม์าร์คส าคญัของกรุงปารีส 
 ชมความสวยงามและความอลังการของพระราชวังแวร์ซาย จัตุรัสคองคอรด์ ประตูชัยฝรั่งเศส  
 ล่องเรือชมเมืองปารีส ผ่านแม่น ้าแซน โดยเรือช่ือดัง บาโต มูช 
 ช้อปป้ิงแบบจุใจ Benlux duty free, ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ และ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่  
 พิเศษ!!! อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวัน 

 

เดินทางโดยสายการบนิ OMAN AIR 
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 kg. / CARRY ON 7 kg 

 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็
อายุ(INF) 0-2 ป ี

พักเด่ียวเพ่ิม ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

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

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

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

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท << 
 

 
 
 
 



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

             WY815  MCT-BKK 08.50 – 18.00 
 

. 
 

05.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการ 
   บิน สายการบิน OMAN AIR โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่ง 
   โหลดสัมภาระ 

09.10 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY818 
12.05 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 
14.10 น.    น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล เที่ยวบินที่ WY131 
19.45 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า 
                 เมืองและพิธีการทางศุลกากร จากนั้น น าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่โรงแรม 

   ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่1) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังของฝร่ังเศส  พระราชวังแวร์ซาย (Versailles Palace) (ระยะทาง 13 
กม. / 30 นาที) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของประเทศฝร่ังเศส นับเป็นพระราชวังที่มีความย่ิงใหญ่และ
งดงามอลังการมาก จนติด 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก อีกทั้งยังได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
พระราชวังสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายในประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพ
ทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปินชั้นเอก 15,034 ช้ิน ควรามกว้างขวางวัดได้จากขนาดพ้ืนที่ของ
พระราชวัง ทั้งหมด 800 เฮกการ์ (5,000 ไร่) โดยแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่ The Palace หรือด้านในของ
พระราชวัง มีห้องมากมายถึง 700 ห้อง ไม่ว่าจะเป็น ห้องบรรทม , ห้องเสวย, ห้องส าราญ และห้องพ านักอื่นๆ แต่ไม่มี
ห้องน ้าแม้แต่เพียงห้องเดียว , ห้องกระจก หรือ The Hall of Mirrors เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง และมีชื่อเสียงโด่ง
ดังมากที่สุด ถูกก่อสร้างด้วยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจียรไนสุดวิบวับทั้งหมด 17 บาน เมื่อเปิดออกมาจะพบเห็นมมุทีส่วยทีส่ดุ
ของสวนแวร์ซาย The Gardens สวนที่ตกแต่งให้มีลวดลายเหมือนเขาวงกต ประดับประดาด้วยต้นไม้ สวนดอกไม้แบบ
เรขาคณิต มีประติมากรรมและหินอ่อนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายกรีกโรมัน, The Estate of Trianon พระ
ต าหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมารี อองตัวเนต และสวนดอกไมส้่วนตวั ท่ามกลางหมูบ่้านชนบทที่เงียบสงบ ซ่ึงพระนาง
ทรงโปรดที่จะมาพักผ่อที่แห่งนี้และใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบคนธรรมดาทั่วไป  

วันที่หนึง่ กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั แวะเปลี่ยนเคร่ือง - ท่าอากาศ
ยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล - เมืองปารีส 

วันที่สอง  พระราชวังแวร์ซาย- Grain de Cuir ร้านกระเปา๋แบรนด์เนมชัน้น า-หอไอเฟล-ประตูชัยฝร่ังเศส -ลอ่งเรือแมน่ า้แซน 
โดยเรือบาโตมูช-ถนนฌ็องเซลิเซ่                                                                                                                  อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 



อิสระช้อปป้ิงที่ Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชั้นน า ราคาดี อาธิเช่น Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Prada, 
Celine, Dior หรือแบรนด์ที่คนไทยนิยมใช้นั้นก็คือ Longchamp นั้นเอง 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2) 
จากนั้นพาทุท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับแลนด์ม์คที่โด่งดังไปทั่ว
โลก เร่ิมต้นที่ หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญ
ของประเทศฝร่ังเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั้งหมด มีความ
สูงประมาณ 300 เมตร(เทียบกับตึกประมาณ 75 ชั้น) สร้างเป็น
รูปแบบหอคอย โดยถูกตั้งตามชื่อของสถาปนิกที่คนออกแบบชื่อว่า 
“กุสตาฟ ไอเฟล” ซ่ึงเป็นทั้งวิศวกรและสถาปนิกชื่อดังของฝร่ังเศสใน
ยุคนั้น ซ่ึงเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟล
สร้างขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นผลงานในการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปี 
แห่งการปฏิวัติประเทศฝร่ังเศส และเพ่ือแสดงถึงความร ่ารวย ย่ิงใหญ่ 
รวมถึงความส าเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนั้นด้วยหนึ่ง 
ในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลที่ดีที่สุดคือลานตรงข้างหน้าปราสาท Palais de 
Chaillot ที่อยู่ใกล้ๆกับสถานีของ Trocadéro ที่เราจะพาทุกท่านไป 
เพราะตรงนี้เป็นมุมถ่ายแล้วจะเห็นหอไอเฟลแบบไม่มีอะไรมาบังความ
สวยงามแน่นอน ไปต่อกันที ่ประตูชัยฝร่ังเศส (Arc de Triomphe) หรือ
เรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟเ์ดอเลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรม
ที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปีสร้างขึ้นปี พ.ศ. 
2349 มีความสูง 49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตรและมีความลึกถึง 
22 เมตรถูกจัดอันดับเป็นประตูชัยที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกหลังจากที่
จักรพรรดิ นโปเลียนที่ 1 ได้รับชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใช้
เวลาก่อสร้างยาวนานกว่าสามสิบปี ใช้ศิลปะคลาสสิคใหม่ที่ดัดแปลงมา
จากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณโดยการใช้รูปปั้ นแกะสลักจากช่าง
แกะสลักคนส าคัญแห่งยุค มีรูปแกะสลักที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ 
การปลุกใจ รวมทั้งสดุดีการเสียสละแก่วีรชนทหารกล้าที่ท าเพ่ือ
ประเทศฝร่ังเศส ต่อมาถูกตั้งให้เป็นอนุสรณ์ของทหารฝร่ังเศสในสมัย
สงครามโลกคร้ังที่ 1 ซ่ึงในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามที่ท า
เพ่ือประเทศฝร่ังเศสอีกด้วย พาทุกท่านไป ล่องเรือแม่น ้าแซน โดยเรือ
บาโตมูช (Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.)  มีการบรรยาย
เกี่ยวกับประวัติเมืองปารีสตลอดทั้งสายการเดินทางระหว่างสองข้าง
ทางที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารน็อทร์-
ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นต้น จากนั้นไปที่ถนนที่มีชื่อเสียงที่
โด่งดังที่สุดในฝร่ังเศส ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees)  เป็นหนึง่
ในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฝร่ังเศส ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม 
แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์ ร้านอาหารที่มีความหรูหราอลังการ ถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่ส าคัญของกรุง
ปารีส ย่านการค้าทีม่ีค่าเช่าทีแ่พงที่สุดในโลก และยังถูกจัดอันดับให้แป็นถนนที่สวยที่สดุในโลก ตึกส่วนใหญ่บนถนนฌ็องเซ
ลิเซ่เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานศิลปะ Art Deco กับการตกแต่งสไตล์ Art Nouveau เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่3) 
ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 
 
 
 



 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่4)  
 อิสระอาหารเที่ยงและเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
 (ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง) 
 
 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่5) 
จากนั้นพาท่านไปเยี่ยมชมด้านนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre 
Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองปารีส จาก
ผลงานที่จัดแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และย่ิงใหญ่ของสถานที่ท าให้เป็น
พิพิธภัณฑ์ที่มีความส าคัญระดับโลก ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าฟลิิปที่ 2 ก่อนที่
จะถูกขยายให้เป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre 
Museum) เป็นสถานที่เก็บรักษาผลงานศิลปพที่ทรงคุณค่าไว้มากกว่า 
400,000 ช้ิน แต่น ามาจัดแสดงให้ชมเพียง 40,000 ช้ินเท่านั้น ซ้ึงแน่นอน
ว่าผลงานศิลปะเหลา่นีถ้กูเลา่ต่อกนัมาว่าเปน็สมบัติจากการที่ฝร่ังเศสน ามา
จ ากปร ะ เ ทศที่ ตนชน ะสงคราม  จ ากนั้ นพาทุ กท่ า น ไปที่  จั ตุ รั ส
คองคอร์ด (Place de la Concorde)  เป็นสถานที่แห่งความทรงจ าทาง
ประวัติศาสตร์ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมอืงและการ
ปฏิวัติการปกครองของฝร่ังเศส จัตุรัสคองคอร์ดถูกสร้างขึ้นในสมัยของ
พระเจ้าหลุยส์ที่ 15 โดยสถาปนิกชื่อ Jacques Ange Gabriel และสร้าง
เสร็จส้ินในปี ค.ศ.1755 เพ่ือประดิษฐานพระบรมรูปทรงม้าแต่ถูกท าลายโดย
พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 พาทุกท่านไปอิสระช้อปป้ิงที่  ห้างปลอดภาษี Benlux 
Louvre duty free เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุงปารีส ซ่ึงคุณจะได้พบกับ
สินค้าแบรนด์ชั้นน าต่างๆจากทั่วโลก ในราคาที่ไม่  แพงและบรรยากาศที่
หรูหราตระการตา ที่ดีเด่นต่อนักท่องเที่ยวไทย เพราะมีพนักงานและ
ข้อความภาษาไทยในห้างนี้ด้วย ห้าง La Samaritaine เป็นห้างสรรพสินค้า 
ขนาดใหญ่ ในกรุงปารีส เร่ิมต้นจากร้านเส้ือผ้าเล็กๆ และขยายไปสู่ส่ิงที่
กลายเป็นชุดของอาคารห้างสรรพสินค้าที่มีแผนกต่างๆ ทั้งหมด 90 แผนก 
เป็นสมาชิกสมาคมห้างสรรพสินค้านานาชาติตั้งแต่ปี 2528 ถึง 2535 ห้าง
แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม เปิดให้บริการคร้ังแรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็นห้างสรรพสินค้าแฟชั่นชั้นน าของโลก
อย่างทุกวันนี้แต่ก่อนเป็นแค่ร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆ ที่หัวมุมถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นานได้มีการขยับขยายพ้ืนที่
เพ่ือให้เพียงพอต่อจ านวนพนักงานและลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอย มีบันทึกว่าเป็นปีที่มียอดขายสูงสุด ซ่ึงในปัจจุบันมีสาขา
แบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั้งในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทั้งหมด 61 แห่ง  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่6) 
อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงตามอัธยาศัยที่ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet) (ระยะทาง 62 กม. / 1 ชม.)  เป็นเอาท์
เล็ทจ าหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ ให้เป็นสถานที่ที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบการช็อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม โดยปัจจุบัน เอาท์เล็ทลาวัลเล่มี
สิ น ค้ าแบรนด์ เนมจ าหน่ ายอยู่ หลาย  10 แบรนด์  VERSACE หนึ่ ง ในแบรนด์ที่ ได้ รับความนิยมใน  และยังมี  
GUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรือ BACCARAT ก็มีเช่นกัน  

วันที่สาม อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย                                                                                                                    อาหาร เช้า 

วันที่ส่ี  พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-จัตุรัสคองคอร์ด-ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free-ห้าง La Samaritaine-ห้างแกล
เลอร่ี ลาฟาแยตต์-เอาท์เล็ท ลาวัลเล่-ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล                               อาหาร เชา้,เที่ยง 



17.30น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ 
21.35 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที่ WY132 
 

 

 

06.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 
08.50 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศโดยสายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที่ WY815 
18.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 มิถุนายน 2565 )  
 

► เอกสารทีต่้องท าการเตรียมก่อนเดนิทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)  
2. เอกสาร International Vaccinated Certificate /วัคซีนพาสปอร์ต (เลม่เหลือง) ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว  
 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส ( update 20 มกราคม 2565 ) 
 

► ผู้เดินทางเข้าประเทศฝร่ังเศสจะตอ้งได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว ชนดิของวัคซีนโควิด-19 ที่หน่วยงานของประเทศฝร่ังเศสไดอ้อก
ประกาศเกี่ยวกับวัคซีน และรายละเอยีดของการฉีดวัคซีนที่สามารถเดนิทางเขา้ฝร่ังเศสได้ ดังนี้ 
(1) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) ตอ้งครบ 2 โดส เปน็เวลาไมน่อ้ยกว่า 7 วัน 
(2) Johnson & Johnson ต้องครบ 1 โดส เปน็เวลาไมน่อ้ยกว่า 28 วัน 
(3) Sinovac และ Sinopharm 2 เข็ม จะตอ้งได้รับเข็มที่ 3-4 ด้วย Pfizer, Moderna เปน็เขม็ที่ 3 เปน็เวลาไมน่้อยกว่า 7 วัน 
(4) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส จะต้องได้รับPfizer, Moderna เป็นเขม็ที่ 2   เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 7 วัน 
(5) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส เปน็เวลาไมน่อ้ยกว่า 7 วัน ส าหรับผู้ที่เคยติดเชือ้ 
COVID-19 มาก่อน 
ข้อมลูจากที่มา : France Diplomacy - Ministry for Europe and Foreign Affair 
- เด็กทีอ่ายุต า่กว่า 12 ปีและยังไม่ได้รับวัคซีน ให้ถือสถานะวัคซีนตามของพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองที่เดินทางด้วย 
- ตั้งแต่วันที่ 1 กมุภาพันธ์ 2565 ผู้ที่มอีายุ 18 ปีขึน้ไปทีต่้องการเดินทางเขา้ประเทศฝร่ังเศสต้องได้รับวัคซีนชนิด mRNA เพ่ิมเติม 1 
เข็ม โดยเว้นระยะห่างอยา่งช้าที่สุด 9 เดือนหลังได้รับวัคซีนเข็มสุดทา้ย หากเลยก าหนดเวลาดังกลา่ว ประวัตกิารรับวัคซีนของตนจะ
ไม่ได้รับการรับรองว่าครบตามเกณฑ์ 
► เตรียมเอกสาร International COVID-19 Vaccination Certificate ผ่านแอปพลิเคช่ันหมอพร้อม 
► เตรียมเอกสารเดนิทางเข้าประเทศฝร่ังเศส EU Digital Passenger Locator Form (EU DPLF) (ทางบริษัทเตรียมให)้  **
เอกสารมีการและขั้นตอนการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กรุณาอัพเดทอีกคร้ังก่อนการเดนิทาง** 
 

► ผูเ้ดนิทางเขา้เขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  
ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยรับรอง มี ดังนี ้
1. CoronaVac (Sinovac) 
2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 
3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 
4. Moderna 
5. COVILO (Sinopharm) 
6. Janssen (Johnson & Johnson) 
7. Sputnik V 
8. Covaxin 

วันทีห่้า     ทา่อากาศยานนานาชาตมิัสกัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

                                                                                                                    



9. Novavax / Covavax 
10. Medigen 
11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 
► ส าหรับคนตา่งชาติ ผู้เดนิทางต้องขอ Thailand Pass และมปีระกันสุขภาพตา่งชาติครอบคลมุ 10,000 USD   
► ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. กอ่น
เดินทางมาถึงประเทศไทย  

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางคร้ังนี้จะตอ้งมจี านวน 10 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัทที่มโีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีทีผู้่เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดนิทางตอ่) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งใหท้่านทราบกอ่นล่วงหน้า 
► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ กอ่นทกุคร้ัง มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน   
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500) 
 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่าพร้อมเอกสารช าระมดัจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบริษัทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดนิทางท่านจ าเปน็ตอ้ง
ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามทีบ่ริษัทก าหนดแจ้งเทา่นั้น 
 
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ
จ านวนหนา้หนงัสือเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท
จะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร์  
1.  ยกเลกิการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทัง้หมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็ บค่าใช้จ่ายตามท่ี เกดิขึ้นจริงเช่น 

ค่าวีซา่ ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบิน ค่ามัดจ าโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออื่นๆ)  
2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมดัจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บคา่ใช้จา่ยตามท่ีเกดิขึ้น จริงเช่น ค่าวี

ซ่า ค่ามดัจ าตวัเครือ่งบิน  ค่ามดัจ าโรงแรม หรืออื่นๆ )  
3. ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดตามราคาทวัร์ท่ีตามระบใุน โปรแกรม 
4. กรณีผู้เดนิทางถกูปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าทา่น

สละสิทธิ์ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 
7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  
8. ตามพระราชบัญญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลกิการเดนิทางของ

นกัทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วมีค่าใช้จ่ายที่ได้จา่ยจริงเพ่ือเตรียมการจดัน าเที่ยว ใหน้ ามาหักจากเงินค่าบริการที่
ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบ เชน่ ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ค่าโรงแรม 
หรืออืน่ๆ 
 
 
 
 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
(บริษัท ด าเนนิการให้ กรณียกเลกิทั้งหมด หรืออย่างใดอยา่งหนึ่ง ไมส่ามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   
2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคยีงกนั  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว

เพ่ิม) หรือเป็นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มี
งานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศที่สามารถ
ปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีน่ั่งเปน็ Business Class ได้ และต้องเดนิทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถ
เลือ่นวันได้ ใน กรณีทีท่า่นต้องการแยกวันเดนิทางกลับหรือไปกอ่น โปรดติดต่อเจ้าหนา้ที่เพ่ือสอบถามราคาอีกคร้ัง 
และการจัดที่นั่งของผู้เดนิทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบนิ ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้  
6. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
7. ค่าน า้หนกักระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถอืข้ึนเคร่ืองได้ 8 กิโลกรัม และค่าประกนัวินาศภัย

เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินทีม่กีารเรียกเกบ็ และกรณีน ้าหนกัสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่
สายการบินเรียกเก็บ  

8. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผู้เดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบ
แผนประกนัภัย Group tour ซ่ึงความคุ้มครองและขอ้ยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  โดยทั้งนีก้ารท า
ประกนันี้จากบริษัท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว  ทีบ่ังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบตัิเหตุใน
การเดินทางเท่านัน้ แตท่ั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและขอ้ยกเว้นแผนเตมิจากเว็บไซด์ Allianz ได้  
กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ ซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติม
สามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ  จากทา่น 
2. ค่าบริการและยืน่วีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝร่ังเศส) 5,500 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้  
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  
5. ค่าภาษีน ้ามนัทีส่ายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
7. ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
8. ค่าทปิคนขบัรถทา่นละ 60 EUR หรือ ประมาณ 2,300บาท/ทา่น ส าหรับหัวหนา้ทัวร์แล้วแตค่วามประทับใจ  
 
กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 
 
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอ่นท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลือ่นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บค่านา้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  



3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นเทีย่วบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุตา่งๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เปน็เพียงขอ้เสนอที่ตอ้งได้รับการยนืยนัจากบริษัทฯอกีคร้ังหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในตา่งประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหอ้งพัก เปน็สทิธิของโรงแรมในการจดัหอ้งให้กับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผู้สบูบุหร่ี/ปลอดบุหร่ี
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึน้อยูก่ับความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได้   
9. กรณีผู้เดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเปน็พิเศษ อาทิเชน่ ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสทิธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเท่านัน้ 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายตา่งๆ ได้เนื่องจากเปน็การเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเปน็กองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อนัเนือ่งมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไมถู่กต้อง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภัย บริษัทฯไดจ้ดัท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผู้เดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผน
ประกนัภัย Group tour ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัย  โดยทั้งนีก้ารท าประกนันีจ้าก
บริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกนัเฉพาะอุบัติเหตุในการเดนิทางเทา่นัน้ 
แต่ทั้งนี้ ทา่นสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและขอ้ยกเว้นแผนเตมิจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีทา่นต้องการซ้ือความ
คุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ ซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 
13. มัคคุเทศก์ พนกังานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเท่านัน้  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายตา่งๆ ได้เนื่องจากเปน็การเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อนัเนือ่งมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไมถู่กต้อง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 เอกสารประกอบการย่ืนค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น (France) 

ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันท าการ 

** หากผู้เดินทาง เคยสแกนลายนิ้วมือภายใน 3 ปี กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของทัวร์ **โปรดด าเนินการตามค าแนะน า
ของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมกีารเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้ส าหรับย่ืนค าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ า 
 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ านวนหน้า
เหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ 
ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพ่ือน าไปแสดง
ต่อสถานทูต 
 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้ามตกแต่ง
รูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เคร่ืองประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใชค้ลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 
   (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 

3. เอกสารส่วนตัว 
 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ท่านจ าเป็นต้องย่ืนเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน) 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า20ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า20ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร
เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม 
พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่
อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือ
ผู้อ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวย่ืน
ค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับย่ืนวีซ่า กรณีบิดา-



มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้
เดียว 
4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท างาน ที่ท างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ
ต าแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เร่ิมท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุช่ือประเทศ 
ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอ านาจ
อย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดส าเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อม
แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร
นักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 
4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ใน
กรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน 
เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายช้ีแจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ 
จ าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือ
เอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายช้ีแจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

5. หลักฐานการเงิน 
 

5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ า (บัญชีส่วนตัว) 
รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ) 
และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา และขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank 
Certificate) ซึ่งต้องเป็นบัญชีเดียวกัน Statement ข้างตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน Euro เท่านั้น 

 

 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง 
(Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน 
(Sponsor) ด าเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร                         Bank  
Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อผู้สนับสนุนที่เป็นเจ้าของบัญชี (Sponsor) และระบุ
ชื่อผู้เดินทาง/ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดช่ือ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้
เดินทางเท่านั้น   (กรุณาย่ืนขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาด าเนินการนานถึง 3 วัน) 

 

หมายเหตุ: หากสมดุบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์ (Book Bank) หรือมีประวัติการเดินบัญชีไมค่รอบคลุมตามเงื่อนไขที่
ก าหนด ท่านจ าเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลงั ที่ออกจากธนาคารเท่านั้น (Bank Statement) 

 
กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเปน็ยอดลา่สุด ครอบคลมุภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 
 

 เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับย่ืนวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง 
เนื่องจากบริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอก
ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่าน
อาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากย่ิงขึ้น 



 

 เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! 
หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 
  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะย่ืนค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์
ตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วย
ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้
ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยื่นค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ !! 
พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพ่ือความสะดวกในการยื่นวซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
 

 

 

แบบฟอร์มส าหรบักรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (France) 
โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยืน่วีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

กรณีผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าหรือพ านักอยู่ใน สปป.ลาว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของบริษัทฯ ก่อนยื่นค าร้องวีซ่าฝร่ังเศส 
 

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

2. ชือ่ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     .............................................................................................................................................................................................................. 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

.................................................................................. รหสัไปรษณีย์  ...................................... อีเมล์แอดเดรส ................................................................................... 

5. ที่อยู่พ านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................................................. รหสัไปรษณีย์  ...................................... อีเมล์แอดเดรส ................................................................................... 

6.โทรศัพท์มือถอื (โปรดระบุ) ............................................................................  โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) ...................................................................................... 

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

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

8. ชื่อสถานที่ท างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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



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

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

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

10. สถานภาพ     ⃣    โสด   ⃣    สมรส  ⃣    แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

  ⃣    หย่า   ⃣    ม่าย   ⃣    อยู่กินฉันสามี-ภรรยา     ⃣    แยกกันอยู่ 

11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .......................................................................  วัน/เดอืน/ปี เกิด..................................... สถานที่เกดิ ...................................... 

12. ชือ่-สกุลของบิดา ................................................................................... วัน/เดอืน/ปี เกิด..................................... สถานท่ีเกิด ...................................... 

13. ชื่อ-สกลุของมารดา ............................................................................. วัน/เดอืน/ปี เกิด...................................... สถานที่เกดิ ...................................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

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

15. ยอดเงนิคงเหลอืในบัญชอีอมทรัพย์ (ทีท่่านใช้แสดงกบัสถานทูตเพ่ือยื่นค าร้องขอวีซ่า)  

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

16. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ...............................................................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ไดต้ัง้แต่วันที่ .................................................................................... ถึงวันที่ .............................................................................................. 

17. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี ้

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

18.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

19. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยูข่องผู้ร้องขอ 

                 ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องคก์ร) 

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

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

   เงินสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         
กรณีวีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 

 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับย่ืนวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    

พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไม่
รับผิดชอบทุกกรณี 



 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ย่ืนสถานทูต 
เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้อง
กับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้ชัดเจน 
(ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เร่ิมงาน 

 

 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับย่ืนวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

ก่อนถึงวันนัดหมายย่ืนวีซ่า 
          - ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 
 
 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนี้บริษัทเป็น
เพียงตัวกลางที่คอยให้บรกิาร และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดนิทางเท่านั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 


