
 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

05.30 น. พร้อมกนัท่ี 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกดา้นการเช็คอินใหแ้ก่ทุกท่าน 

09.10 น. ออกเดินทางสู่ โดยเท่ียวบินท่ี WY818  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 

12.05 น. เดินทางถึง  (เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง) 

14.10 น. ออกเดินทางสู่ เท่ียวบินท่ี WY131 

19.45 น. เดินทางถึง  (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) 

วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู • สนามบินนานาชาติมสักตั • กรงุปารีส      

                   (-/-/-) 

 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ เม่ืองหลวงสุดโรแมนติกของประเทศฝร่ังเศส หน่ึงในจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายๆ 

คนท่ีแมก้ระทัง่ชาวฝร่ังเศสท่ีอาศยัอยูน่อกเมืองหรือต่างจงัหวดั หรือต่างแควน้แดนไกล กล่าวว่าตราบใดท่ีมีลมหายใจ ก็

ขอใหไ้ดเ้ห็นมหานครปารีสสกัคร้ัง จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

 

ทีพ่กั Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น  ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5-7 

วนัก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพกั ไปพกัเมืองใกลเ้คียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางเขา้ชม หน่ึงในพระราชวงัท่ีมีคนพูดถึงมากท่ีสุดและยงัเป็น1

ใน7ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยคุปัจจุบนัอีกดว้ยแต่เดิมนั้นเป็นเพียงเมืองเล็กๆท่ีพระมหากษตัริยร์าชวงศ์บูร์บงโปรดมาล่าสัตว์

เท่านั้น แต่เม่ือพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 คร้ังทรงพระเยาวเ์สด็จตามพระราชบิดามาล่าสตัวท์รงโปรดพ้ืนท่ีบริเวณน้ีมาก เม่ือทรงข้ึน

ครองราชยน์จึงมีพระราชด ารัสใหส้ร้างพระราชวงัแห่งใหม่แทนพระราชวงัลูฟทท่ี์กรุงปารีส โดยมีพระราชประสงคใ์หเ้ป็น

พระราชวงัท่ีสวยงามท่ีสุดในโลกภายในพระราชวงันั้นประกอบไปดว้ยหอ้งหับถึง700 ห้อง มีภาพวาด 6,123 ภาพ และงาน

แกะสลกัถึง 15,034 ช้ิน ไฮไลท์ส าคญัของพระราชวงัแห่งน้ีคงหนีไม่พน้หอ้งกระจกซ่ึงบริเวณผนงัดา้นขวานั้นประดบัดว้ย

กระจกฉาบปรอทมากถึง 17 บาน แต่ละบานมีประกอบดว้ยกระจก 21 แผน่ ซ่ึงในสมยัก่อนนั้นกระจกเป็นส่ิงท่ีมีราคาสูงมาก 

วนัท่ีสอง พระราชวงัแวรซ์ายส ์• เอาท์เลท็ ลาวาเล่ • ล่องเรือแม่น ้าแซน      

                     (เช้า / เท่ียง / เยน็ )                     

 



 

 

เทียบเท่าทองค าเลยทีเดียว ซ่ึงห้องกระจกแห่งน้ียงัใชเ้ป็นสถานท่ีในการลงนามสนธิสัญญาสงบศึกในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 

ระหวา่งฝ่านสมัพนัธมิตร และฝ่ายจกัรวรรดิเยอรมนั ในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน ค.ศ.1918 

 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 



 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีรวมร้านคา้แบรนดเ์นมดงัมากมายกวา่ 70 ร้าน สมัผสั

ประสบการณ์การชอ้ปป้ิง ท่ีครบครันดว้ยสินคา้ชั้นน าต่างๆ มากมาย เช่น Celine, Kenzo, Longchamp, Polo, Blanc Bleu, 

Francois Girbaud, Paul Smith, Burberry, 

Valentino, Versace, Kevin Klein, 

Diesel, Samsonite, Armani, Cerruti, 

Dolce & Gabbana, Givenchy ฯลฯ อิสระ

ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั

 

 

พิเศษ !! พาท่านล่องเรือแม่น ้าแซน ชม

บรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองท่ีไดช่ื้อ

ว่าเป็น 1 ใน เมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดของ

โลกในอีกมุมหน่ึงโดยในระหวา่งทางนั้นจะผา่นสถานท่ีส าคญัๆ มากมายไม่วา่จะเป็น สะพาน Pont de l'alma สะพานอเล็ก

ซานเดอร์ท่ี 3 พิพิธภณัฑอ์อร์แซ และอีกมากมายถือเป็นอีก 1 กิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมาปารีส 

 



 

 

 
 

 

 

ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พร้อมเมนูพเิศษ หอย

เอสคาโก้ ต้นต าหรับฝร่ังเศส 

ทีพ่กั Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น  ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5-7 

วนัก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพกั ไปพกัเมืองใกลเ้คียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 



 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อสิระให้ท่านท่องเทีย่วตามอธัยาศัยเตม็วนั 

โดยท่านสามารถเดนิทางได้อย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ ทีม่คีรอบคลุมอยู่ทัว่กรุงปารีสทั้งรถไฟใต้ดนิรถเมล์ หรือ รถTAXI  (ค่าทวัร์

ไม่รวมค่าบัตรโดยสาร) 

ท่านสามารถเดินทางสู่ ดิสนีย์แลนด์ปารีส (Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland เป็นอีกสถานท่ีซ่ึงไม่ควรพลาด 

โดยดิสนียแ์ลนด์ตั้งอยูน่อกกรุงปารีสประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตวัเมืองปารีส จนถึงมาร์เน่ 

ลา วลัลี (Marne La Vallee) โดยดิสนียแ์ลนดป์ารีส เปิดใหบ้ริการคร้ังแรกในปี 1992 มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 350 ไร่ ซ่ึงคุณ

จะไดพ้บตวัละครดิสนียท่ี์คุณช่ืนชอบ อาทิ เช่น มิกก้ี เมาส์ (Mickey Mouse), โดนลัด ์ดัก๊ (Donald Duck ), กฟูฟ่ี (Goofy) ตวั

ละครอ่ืนๆอีกมากมาย โดยดิสนียแ์ลนด์ปารีส แบ่งเป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ Walt Disney studios park 

โดยแต่ละสวนประกอบด้วยเคร่ืองเล่นต่างๆมากมาย 

รวมทั้งร้านขายอาหารและของท่ีระลึก  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่า

บัตร Disneyland โดยท่านสามารถซ้ือตั๋วออนไลน์ได้ที่

หน้าเว็บไซต์ของ Disneyland Paris) ค่าธรรมเนียมแรก

เข้าโดยประมาณ 45 - 70 ยูโร/พาร์ค/คน 

 

หรือเดินเท่ียวชม ย่านมงมาร์ต (Montmartre) ซ่ึงเป็นยา่น

ศิลปินมากว่า 200 ปีแลว้ สัมผสักบัมนตเ์สน่ห์และกล่ินอายของวนัวานท่ีศิลปะในฝร่ังเศสรุ่งเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของ

นครปารีสจากดา้นหนา้บนัไดของวหิารสเกรเกอร์ (Basilica of Sacre Coeur) วหิารสีขาวท่ีเป็นสญัญาลกัษณ์อนัโดดเด่นของ

ปารีส แลว้เชิญส ารวจร้านกาแฟ หรือชมเหล่าศิลปินท่ีวาด

รูปอยู่ใกล้ๆ  ชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-

dame de Paris) อายกุวา่ 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรม

สไตล์โกธิกท่ีงามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรง

เหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวิหารสูงจากระดบั

พ้ืนดินถึง 96 เมตร เป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรส

วนัท่ีสาม อิสระเตม็วนั เตม็อ่ิมกบัมหานครปารีส        

                                 (เช้า/-/-)                     

 



 

 

ระหวา่งพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 กบัพระนางมารี องัตวัเนตต ์และยงัเป็นจุดกิโลเมตรท่ีศูนยข์องประเทศฝร่ังเศสอีกดว้ย  

(อสิระอาหารกลางวนั และอาหารเยน็ตามอธัยาศัย) 

ทีพ่กั Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น  ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5-7 

วนัก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพกั ไปพกัเมืองใกลเ้คียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  อดีตพระราชวงัหลวงท่ีปัจจุบนัเป็นสถานท่ีเก็บและจดัแสดงสมบติั

ล ้าค่ากวา่ 35,000 ช้ิน เช่น ภาพวาดโมนาลิซ่า, มาดอนน่า ออฟ เดอะ ร๊อค, ภาพวาดพระราชพิธีปราดาภิเษกของจกัรพรรดิน

โปเลียน, รูปป้ันเทพไนก้ี และรูปป้ันเทพวนิสัแห่งมิโล เป็นตน้  จุดเด่นของพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีนั้นคือพีระมิดแกว้ท่ีเป็นทางเขา้

ดา้นหนา้ ท่ีออกแบบโดย ไอ.เอม็.เป. สถาปนิกช่ือดงัชาวจีน-อเมริกนั 

วนัท่ีส่ี พิพิธภณัฑ์ลูฟวร ์• ร้านเบนลกัซ์ • จตัุรสัทรอกาเดโร • ถ่ายรปูหอกบัไอไฟล • ประตูชยัอารก์เดอทรียงฟ์ • ถนนชอ็งเซลีเซ • 

จตัรุสัคองคอรด์ • แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์       

              (เช้า / - / - )            

 



 

 

 
พาท่านเดินไปยงั  ร้านคา้ปลอดภาษีท่ีมีทั้ ง กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา น ้ าหอม เคร่ืองส าอาง และ

เคร่ืองประดบัใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ 

จากนั้น น าท่านเดินทางไปยงั 

อาคารขนาดใหญ่สร้างข้ึน

เพ่ือจดันิทรรศการ งานแสดงศิลปะต่างๆ อยูบ่นเนินเขา

ตั้งอยู่ฝ่ังตรงขา้มหอไอเฟล เป็นจุดชมหอไอเฟลแบบ

มุมกวา้ง และอยูค่นละฝ่ังของแม่น ้ าแซน เป็นท่ีนิยมของ

นกัท่องเท่ียวเพ่ือเก็บภาพบรรยากาศของหอไอเฟล 

 

ให้ท่านได้ชมทศันียภาพท่ีท่านจะสามารถเห็น 

 ได้อย่างไม่มีอะไรมาบดบัง โดยหอส่งสัญญาแห่งน้ีนั้น ถือเป็นสัญลกัษณ์ของพาปารีสท่ีพลาดไม่ได้ด้วย



 

 

ประการทั้งปวง แต่ดว้ยลกัษณะท่ีแปลกตา สร้างความไม่คุน้เคยต่อชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกร้องให้ร้ือท้ิงหลงัจากงาน

ส้ินสุดลง แต่หอไอเฟลก็สามารถพิสูจน์ตวัเองและลบค าสบประหม่า จนกลายเป็นสถานท่ีแรกๆ ท่ีเม่ือมีคนพดูถึงปารีส 

 
 หอไอเฟลถือเป็นความกา้วหนา้ทางวิศวกรรมอยา่งกา้วกระโดด ดว้ยความสูงถึง 324 เมตร จึงท าใหโ้ครงสร้างเหล็กแห่งน้ีเคย

เป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลก และเป็นตน้ก าเนิดของการสร้างตึกสูงและหอคอยอีกมากมาย 

 

จากนั้น พาท่านถ่ายรูปกบั วงเวียนท่ีเช่ือมถนน12 เส้นของปารีสไว ้โดยสร้างข้ึนเพ่ือ

เ ป็นสดุดีทหารฝร่ังเศสท่ี ร่วมรบในสงครามต่างๆ 

โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เน่ืองจากเร่ิมสร้างในรัช

สมยัของพระองคห์ลงัไดรั้บชยัชนะในสงครามยทุธการท่ี

เอาสเทอร์ลิทซ์ เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 1805 นอกเหนือจาก

นั้น ประตูชยัแห่งน้ีก็ยงัเป็นท่ีฝังศพทหารนิรนามในสมยั

สงครามโลกคร้ังท่ี 1 อีกดว้ย 

 



 

 

ถดัไปไม่ไกลนัน่คือ  ถนนท่ีไดช่ื้อมาจากสวนสวรรคข์องเหล่าเทพปกรนมักรีก ในอดีต

เคยเป็นส่วนหน่ึงของการขยายพ้ืนท่ีสวยหย่อมของ

พระราชวงัตุยเลอรี โดยเม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวเสด็จประพาสยโุรป ทรงมีพระราช

ด ารัสใหน้ ารูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเป็นถนนพระ

ราชด าเนินกลางในกรุงเทพมหานคร วา่กนัวา่อตัราค่าเช่า

พ้ืนท่ีบนถนนแห่งน้ีมีมูลค่าสูงท่ีสุดในยโุรป  

 

จากนั้น น าท่านชม 

สร้างในสมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 15 นอกจากโอเบลิสก์สูง 23 เมตร อายกุวา่ 3,000 ปี เป็นจตัุรัสกลาง

กรุงปารีสท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ทั้งสงคราม

กลางเมืองและการปฏิวติัการปกครองของฝร่ังเศส จตัุรัส

แห่งน้ีมีจุดเด่นท่ีส าคญัคือ เสาหินโอเบลสิก์ (Obelisk) ซ่ึง

มีอายุกว่า 3,500 ปี ถูกสร้างข้ึนในสมัยของฟาโรห์ทุ

ตโมสท่ี 3 เดิมเคยตั้งอยูใ่นมหาวิหารคาร์นกั ลกัษณะเป็น

เสาหินขนาดใหญ่ ท่ี มี จุดเ ด่นเ ป็นเสาปลายแหลม 

แกะสลกัจากหินแกรนิตสีชมพู ความสูงของมนัคือ 23 

เมตรน ้ าหนัก - 230 ตนั ทั้ งส่ีด้านถูกปกคลุมด้วยอกัษร

อียิปตโ์บราณเพ่ือยกยอ่งฟาโรห์รามเสสท่ี 2 และรามเสส

ท่ี 3  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

 

น าท่านสัมผสักบับรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยนกัชอ้ปป้ิงจากทัว่ทุกมุมโลก ในห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงปารีส ณ 

 เปิดท าการคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ.1912 เดิมเป็นร้านคา้เลก็ๆบนถนนลาฟาแยตต ์และ

ห้างแห่งน้ีเป้นท่ีนิยมเป็นอยา่งมาจึงไดมี้การขยบัขยายพ้ืนท่ีให้ใหญ่ข้ึน ซ่ึงห้างแห่งน้ีมีลกัษณะท่ีโดดเด่นอยา่งมาก ภายใน

ตกแต่งอย่างสวยงามโดยเฉพาะตวัหลงัคาจะเป็นหลงัคาโดมขนาดใหญ่ สร้างด้วยโครงเหล็กประดบัไปดว้ยกระจกสีมี

ลวดลายสไตลอ์าร์ตนูโว ตวัอาคารใชปู้นป้ันแกะสลกัตกแต่งโดยรอบอยา่งสวยงาม 

 



 

 

 
 

ค า่ อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

17.00 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ 

   

21.35 น. ออกเดินทางกลบั โดยสายการบินโอมานแอร์ เทีย่วบินที ่WY132 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ือง) 

 

 

 



 

 

 

06.40 น. เดินทางถึง (เพื่อท าการเปล่ียนเคร่ือง) 

08.50 น. ออกเดินทางสู่ โดยสายการบินโอมานแอร์ เทีย่วบินที ่WY815 

18.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสัิยต่างๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานทีใ่นยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย์ หรืออาจะมกีารปิดปรับปรุง หรืออาจท าการ

จองไม่ได้เน่ืองจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนท าการจอง หากวันเดินทางตรงกบัวันเหล่านี ้โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความ

ปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ และขอขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานทีท่ี่

แน่นอนก่อนเดนิทาง 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วนัเดนิทาง จ านวน ผู้ใหญ่ 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(เสริมเตยีง) 
พกัเดีย่วเพิม่ 

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

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

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

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

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

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

 
 

วนัท่ีห้า สนามบินนานาชาติมสักตั • สนามบินสวุรรณภมิู       
            (- / - / - ) 



 

 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

กรณีท่ีมีตัว๋เคร่ืองบินแลว้หกัออกจากค่าทวัร์ 20,000 บาท 

ชั้นธุรกิจ Business Class เพ่ิมเงินจากราคาเดิม 
***กรุณาเช็คกบัทางเจา้หนา้ท่ีก่อนท าการจองค่ะ*** 

110,000-120,000 บาท 

*** การันต ี15 ท่านออกเดนิทางพร้อมหัวหน้าทวัร์คนไทย*** 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั Economy Class ไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป 

 ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีท่ีโรงแรมไม่มีหอ้งพกัส าหรับ 3 ท่าน ลูกคา้จะตอ้งเพ่ิมเงินเป็นหอ้งพกัหอ้งเด่ียว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน ้ าหนกักระเป๋าไม่เกิน 30  กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดไดท่้านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทั้งน้ีหาก

สายการบินมีการแจง้เปล่ียนแปลงในเร่ืองของน ้ าหนกักระเป๋า การสะสมไมล ์หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการยดึตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ) 

 ค่ารถโคช้น าเท่ียวตามรายการระบุ (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 

 ค่าน ้ าด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวตามรายการ 

 ประกนัโควดิ-19 วงเงินคุม้ครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดรั้บอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่

คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัและปัญหาสุขภาพอ่ืนๆของผูเ้ดินทาง 



 

 

 ภาษีน ้ ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเกน้ (จ่ายตามจริงหน้างาน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเร่ืองรวบรวมและแปลเอกสารพร้อมอ านวยความ

สะดวกในวนัย่ืน) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษทัฯ 

**ทปิหัวหน้าทวัร์/ไกด์ท้องถิน่/คนขับรถ ไม่บังคบั ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน** 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ัง่และการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 25,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วนั) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ยกเลิกก่อน

การเดินทาง 60 วนั จะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด  

 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 45 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50%จากราคาขาย และยดึเงินมดัจ าทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 



 

 

 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตดักรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งท าก่อนการเดินทาง 60 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือน การเดินทางของ

ท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวซ่ีาท่ีท่านยืน่ไม่ผา่นการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางไดท่้านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะ ผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา  

 ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา 

ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้าน

ภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น  

 ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก

ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 

และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ  

 หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100%  



 

 

 ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือ ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น

ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้น ท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 บริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 10 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจาก ทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ืองบิน, ห้องพกัท่ีไดรั้บ การยืนยนัมาจากทางยุโรป ,ประกนัการ

เดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการยืน่วซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทาง ท่านจะตอ้งเดินทางมา

ยืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ

ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้น ตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ

พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวย ความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาให้กบั

ทางท่าน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษทั

ฯ ก าหนดไว ้(10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไป

ช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดินทาง หรือ ยกเลิก

การเดินทาง และกรณีผูร่้วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 10 ท่าน ทางบริษทัฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหลงัจากหัก

ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจริง โดยทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี 

ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวา่ท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าว 



 

 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มน ้ าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ 

ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวใ้น

รายการทวัร์ทั้งหมด 

โรงแรมทีพ่กัและสถานทท่ีองเทีย่ว 

 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะน าใหท่้านเปิด

หอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 SGL) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม หรือไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียง

เลย 

 การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเด่ียวSingle หอ้งคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกนั

หรืออยูค่นละชั้น 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบ

ของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต ่า จะมีบริการเคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในฤดู

ร้อนเท่านั้น 

 บางสถานท่ีในยโุรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



 

 

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 

(หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , เปล่ียนแปลงเท่ียวบิน เวลาบิน , 

การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ 

เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ(ซ่ึง

ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบติัเหตุใน

รายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,

เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการ

ช าระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ

นกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง 

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียนช่ือได ้

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่าน

ไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 



 

 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายก็ุตาม อาจท าใหท่้านโดนปฎิเส

ธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรท่ีท าใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการ

จองทวัร์  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท่้านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่านสามารถเดินทาง

ออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายคุรรภท่ี์

ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯทีไ่ด้ระบุในรายการทวัร์ทั้งหมด 

 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาฝร่ังเศส 
เอกสารประกอบการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีา ในส่วนท่ีเป็นส าเนาผูส้มคัร 
ไม่ตอ้งเซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้ง ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
1.1 หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนั จะตอ้งเหลืออายกุารใชง้านเดินทางไป และกลบั

ไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั และมีหนา้วา่ง 2 หนา้ (ส าหรับวซ่ีาสต๊ิกเกอร์) พร้อมส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง 2 ชุด  

1. หนังสือเดินทาง 

 



 

 

 
***ส าหรับหนังสือเดนิทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดนิทางบุคคลทัว่ไป (สีเลือดหมู) เท่านั้น 

ห้ามใช้หนังสือเดนิทางราชการ (สีน า้เงนิ) หนังสือเดนิทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ทีน่อกเหนือจากหนังสือเดนิทางบุคคลทัว่ไป โดยเดด็ขาด*** 

1.2 หนังสือเดนิทางเล่มเก่าตวัจริง ถา้เคยมีวซ่ีาเชงเกน้ระยะเวลาไม่เกิน3 ปี  

ตวัอย่างหน้าวซ่ีาเชงเก้น 

 

 

 

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

แจ้งเจ้าหน้าท่ีของทางบริษทัให้ทราบทนัที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพ่ิมเติม และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดน้ีรวมไปถึงผูเ้ดินทางท่ีถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 



 

 

 
รูปถ่ายสี ขนาด 3.5X4.5 cm 2 รูป ท่ีมีพ้ืนหลงัสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน) หา้มซ ้ ากบัรูปถ่ายท่ีเคยท าวซ่ีา ภาพใบหนา้ตอ้งชดัเจน ไม่ใส่

หมวก,ไม่ใส่แวน่และคอนแทค็เลนส์,ไม่ยิม้เห็นฟัน และหา้มตกแตง่ภาพใดๆทั้งส้ิน       

ความยาวของใบหน้าตั้งแต่ศีรษะจรดคาง  
อยูร่ะหวา่ง 3-3.5 เซนติเมตร 
ความกว้างของใบหน้า  
2.5 แต่ไม่เกิน 3 เซนติเมตร 

ตวัอย่างขนาดรูปถ่ายทีต่รงตามสถานทูตก าหนด 

 
 

 

3.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน 
3.2 หากออกค่าใชจ่้ายใหค้นในครอบครัวตอ้งขอ Bank guarantee จากธนาคารใหบุ้คคลนั้นๆดว้ย        

หลกัฐานทางการเงินช่ือและนามสกลุต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถกูต้องตรงตามกับพาสปอร์ต และต้องขอจากธนาคารไม่เกิน 7 วนัก่อนวนัย่ืนวี
ซ่า 

**หมายเหตุ** ผูส้มคัรควรเลือกใชบ้ญัชีออมทรัพยท่ี์มีเงินอยูใ่นบญัชีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทข้ึนไป 
3.3 ปรับสมุดบญัชีธนาคารตวัจริง และเตรียมไปในวนัท่ียืน่วซ่ีา 

2. รปูถ่ายสี 

 

3. หลกัฐานการเงิน 
 



 

 

 

 

 
4.1 ส าหรับเจ้าของกจิการ  

ตอ้งมีส าเนาหนงัสือรับรองทะเบียนพาณิชย ์ ส าเนาทะเบียนการคา้ หรือ ส าเนาจดทะเบียนบริษทั(อายไุม่เกิน 3 เดือน) ฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

4.2 ส าหรับท่านทีท่ างานบริษัท กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใส่ช่ือของสถานฑูต 
ตอ้งระบุวนัลาใหค้รอบคลุมตลอดช่วงการท่องเท่ียว ต าแหน่ง และอตัราเงินเดือนท่ีไดรั้บ (ระยะเวลาของหนงัสือรับรองตอ้งไม่
เกิน 1 เดือน) ต้องมตีราแสตมป์จากบริษัทและเอกสารต้องระบเุป็นภาษาอังกฤษ 

4.3 ส าหรับนกัเรียน หรือนักศึกษา 
ตอ้งขอหนงัสือรับรองจากทางสถาบนั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจุบนัก าลงัอยูร่ะหวา่งการศึกษาเอกสารต้องระบเุป็นภาษาอังกฤษ 

 

 ตวัอย่าง Bank Statement ท่ีผูส้มคัรต้องขอกบัธนาคาร ตวัอย่าง Bank Guarantee ท่ีผู้สมคัรต้องขอกบัธนาคาร 

4. หลกัฐานการท างาน 
 



 

 

 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 

 ส าเนาบตัรประชาชน 

 สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี) 

 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 

 ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ (ถา้มีการเปล่ียน) 

 

 
6.1 สูติบตัรฉบับภาษาไทย/อังกฤษ 
6.2 กรณีเดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งยืน่หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา  
6.3 กรณีไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา หรือเดินทางไปกบับิดา มารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งขอจดหมายยนิยอมจากทาง

อ าเภอ โดยท่ีบิดา หรือมารดา ผูไ้ม่ไดเ้ดินทางจะตอ้งไปยืน่ความจ านงเพ่ืออนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัอีกท่าน

หน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอ หรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและลงตราประทบัจากราชการอยา่ง

ถูกตอ้งฉบับภาษาไทย/อังกฤษ 

 

ในการย่ืนวซ่ีาทางสถานทูตจะเกบ็หนังสือเดนิทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมตัผิลวซ่ีา ไม่สามารถดงึหนังสือเดนิทางออกมาใช้ได้ ระยะเวลาใน

การพจิารณาวซ่ีาไม่น้อยกว่า  15  วนัท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทติย์ และ วนัหยุดนักขัตฤกษ์ และวนัหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้า

หรือเร็วกว่าก าหนดขึน้อยู่กบัสถานทูต 

*** สถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ในการย่ืนเอกสารตลอดเวลา*** 

การพจิารณาผล VISA ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทั้งส้ิน  บริษทัเป็นเพียงตวัแทนท่ี

คอยอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น ขอ้มูลและเอกสารทุกอยา่งตอ้งเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ใน

กรณีท่ี VISA ไม่ผา่นทุกกรณี *** 

 

 

5. เอกสารส่วนตวั 
 

6. กรณีเดก็อายไุม่ถึง 18 ปี 
 



 

 

 

 

 

ข้อมูลค าร้องขอย่ืนวซ่ีา (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

***** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีา ***** 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีา 

1.) ข้อมูลเกีย่วกบัหนงัสือเดนิทางของผู้เดนิทาง  

       ช่ือและนามสกลุ   __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกลุเก่า(ถา้มี)  __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกลุ (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

      

      วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) _______________________ 

 

2.) ข้อมูลของผู้เดนิทาง และครอบครัว 

ท่ีอยูปั่จจุบนั(ท่ีสามารถติดต่อได)้   ________________________________________________________________ 

โทรศพัทมื์อถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :  โสด    สมรสโดยจดทะเบียนสมรส  สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน 

 หยา่          หมา้ย 

วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ____________________________ 

             



 

 

ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือและนามสกลุคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)  _______________________ 

 

3.) ข้อมูลของผู้เดนิทางเกีย่วกบัอาชีพ, หรือถ้าก าลงัศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอยีดของสถานทีศึ่กษา และลงรายละเอยีดอ่ืนๆ ลงในช่องว่าง 

3.1) ช่ือบริษทัท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.2) ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบนัท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 

___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเกีย่วกบัการเดนิทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มีโปรดระบุ) 

 มีวนัท่ีออกวซ่ีา และวนัท่ีหมดอายวุซ่ีา ใหต้รวจสอบท่ีหนา้เชงเกน้ท่ีท่านเคยเดินทาง 

ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 

 



 

 

 ไม่เคยมีวซ่ีาเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ โปรดระบุวนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  

                      ไดจ้ากหนา้วซ่ีาเชงเกน้ล่าสุดท่ีท่านเคยเดินทาง) 

                     ประเทศ ______________ วนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  ___________________ 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง  

ออกค่าใชจ่้ายเอง    มีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้  ระบุช่ือ   ความสมัพนัธ์   


