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●●●MONO PARISFRANCE5D3N●●● 

ทวัรฝ์ร ัง่เศสปารสี5วนั3คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิOMAN AIR (WY) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก0-2 ปี  
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพ ิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

23-27 พ.ย. 18 35,333 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(เด็กไมเ่กนิ 2ขวบ/Infant 15,000 บาท) 

10,500    25  

7-11 ธ.ค. 18 35,333 10,500 25  

15-19 ก.พ. 19 35,333 10,500 25  

13-17 เม.ย. 19  39,333 10,500 25  

**ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิาร ทา่นละ 4,500 บาท** 
◊ เยอืนปารสีศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ วฒันธรรม และแฟช ัน่ทีล่ า้สมยัแหง่หนึง่ของโลก 

◊ เดนิทางโดยสายการบนิระดบัโลก Oman Air เครือ่งใหมล่า่สดุ  B787-8 Dream Liner  
◊ ถา่ยรปูแลนดม์ารค์ หอไอเฟล  มหาวหิารนอเทรอดาม ประตชูยันโปเลยีน ถนนช็องเอลเิซ ่จตัรุสัคองคอรด์ 

◊ ชมความงดงามพระราชวงัแวรซ์ายสพ์ระราชวงัอนัสวยงามท ัง้จติรกรรมฝาผนงั รปูปัน้ รปู แกะสลกัและเครือ่ง
เรอืน 
◊ลอ่งเรอืแมน่ า้แชน  

◊ ชอ้ปป้ิงกระจายยา่นถนน หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตตแ์ละ ลาวลัยเ์ลย ์วลิเลจ เอา้ทเ์ล็ท 
◊ อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 1 วนั 
DEPARTURE: WY818 BKK-MCT 09:20-12:50// WY131 MCT-CDG 14:40-19:25 

RETURN: WY132 CDG-MCT 21.10-07:15+1//WY815 MCT-BKK 09.00-17:45 

 

 

 

 



 

06.00 น. พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง

ประเทศ เคานเ์ตอร์T สายการบนิ โอมานแอร ์ (WY)เจา้หนา้ทีใ่หก้าร

ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋าสัมภาระ 

09.20 น. เดนิทางสูส่นามบนินานาชาตมิสักตัเทีย่วบนิที ่WY818 

12.50 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตมิสักตั แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

14.40 น.  เดนิทางสู่ ปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิโอมานแอรเ์ทีย่วบนิที่ 

WY131 

19.25 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตปิารสีชารล์เดอโกลด ์ประเทศฝร ัง่เศส(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5

ชัว่โมงกรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)นําทา่นเดนิทางสูม่หานครปารสีเมอืงหลวง

ของประเทศฝร ัง่เศสเมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอั์นเหลอืลน้ตดิอันดับ1ใน10ของโลกทีนั่กทอ่งเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ

สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

 พกั: Mercure Paris OrlyRungisAéroportHotelหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท ี1้) 

 นําทา่นเดนิทางสู่ มหานครปารสี ( Paris)เมอืงหลวงของประเทศ

ฝรั่งเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดบั 1 ใน 10 ของโลกที่
นักทอ่งเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ ปัจจุบันกรุงปารสีเป็นหนึง่ใน
ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ํ้าสมัยแห่งหนึง่ของโลก ที่

ทรงดว้ยอทิธพิลของ การเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชัน่ 
วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหก้รุงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่าํคญัทีส่ดุ
แห่งหนึง่ของโลก  จากนัน้ นําทา่นถา่ยภาพที่ มหาวหิารนอเ ทรอดาม

แหง่ปารสี  (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวหิาร
สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิทีง่ามเลศิ โดดเดน่ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรง

เหลีย่มและยอด ปลายแหลม
บนหลงัคาวหิารสงูจากระดบั
พืน้ดนิถงึ 96 เมตร เป็น

สถานทีป่ระกอบพธิอีภเิษก
สมรสระหว่างพระเจา้หลยุสท์ี ่

16 กบัพระนางมาร ีอังตวั
เนตต ์และยังเป็นจุด
กโิลเมตรทีศ่นูยข์องประเทศ

ฝรั่งเศสอกีดว้ยประวัตศิาสตร์
จตัรุสัคองคอรด์ ( Place de la Concorde)ทีพ่ระเจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมารอีังตวัเนต ถกูตดัสนิ
ประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิัตฝิรั่งเศส แลว้ผ่านเขา้สู ่นําถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบักบั หอไอเฟล ( Tour 

Eiffel)สญัลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่สงูตระหง่านคูน่ครปารสี ดว้ยความสงูถงึ 
1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งข ึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตรุัสทรอคคาเดโร่  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2 )  
บา่ย         นําทา่นเดนิทางสู ่ ถนนสายโรแมนตกิช็องเอลเิซ ่( Champs 

Elysees)ซึง่ทอดยาวจากจัตรุัสคองคอรด์ตรงสู่ ประตชูยั   นโปเลยีน 

นําชมและถา่ยรูปคูก่บั ประตชูยันโปเลยีน ( Arc de Triomphe)

สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี

วนัทีห่นึง่กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิ สนามบนินานาชาตมิสักตั-สนามบนินานาชาตปิารสี 
ชารล์ เดอ โกลด ์- ปารสี 

วนัทีส่องปารสี- หอไอเฟล-ประตชูยัฝร ัง่เศส -ถนนช็องเอลเิซ ่-จตัรุสัคองคอรด์ - ลอ่งเรอืบาโตมชุ-ชอ้ปป้ิงทีแ่กลเลอ

รี ่ลาฟาแยตต์อาหารเชา้ ,เท ีย่ง,เย็น 



ค.ศ. 1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.

1836 จนสมควรแกเ่วลา ไดเ้วลาชอ้ปป้ิง นําทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่ ถนนช็อง

เอลเิซ ่ถนนสายแฟชัน่ทีม่ชี ือ่เสยีงของปารสี เป็นย่านการคา้ทีป่ระกอบ

ไปดว้ยโรงละคร คาเฟ่ และรา้นคา้หรูหรา แบรนดเ์นมมากมาย สองขา้ง

ทางมตีน้เชสตนั์ด ทีไ่ดร้ับการตกแตง่อย่างสวยงามและปลกูเรยีงรายเป็น

ระเบยีบ ถนนสายนี้ไดร้ับการขนามนามว่าเป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก 

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง ตามอัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย จากนัน้นําทา่น

ลอ่งเรอืบาโตมชุ (Bateaux  Mouches Cruise)ไปตามแม่น้ําแซน

ทีไ่หลผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอัน

คลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น้ํา เป็นอกีหนึง่

ประสบการณ์ทีน่่าประทบัใจจากนัน้ นําทา่นชอ้ปป้ิงตอ่ที ่หา้งสรรพสนิคา้

ชือ่ดงัไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ราคาถกูใน รา้นคา้ปลอดภาษ ี( Duty 

Free Shop) อาท ิเชน่ เครือ่งสําอาง น้ําหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัน้

พาทา่นสัมผัสกับบรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทกุมุมโลกใน

หา้งสรรพสนิคา้ใหญใ่จกลางกรุงปารสีที่ แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์

(Galeries Lafayette) หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น 

Buchererรา้นดังของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารสี โดยมสีนิคา้

มากมาย อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต,เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ 

Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี ่3 ) 

พกั: Mercure Paris OrlyRungisAéroportHotelหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน

กอ่นวันเดนิทาง) 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท ี ้4 ) 

     อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั 

     โดยทา่นสามารถเดนิทางไดอ้ย่างสะดวกโดยระบบขนสง่

สาธารณะทีม่คีรอบคลุมทั่ว ทัง้กรุงปารสี  อาทิรถไฟเมโทร , รถไฟ

RER,รถแท็กซีร่ถโดยสารประจําทาง ซึง่จะแบง่โซนการเดนิทางเป็น5

โซน  ลักษณะเป็นวงกลม คลา้ยโดนัทโดย เริม่นับโซน1จากจดุ

ศูนยก์ลาง  ขยายทลีะวงออกไปรอบนอก  สว่นใหญนั่กทอ่งเทีย่ว

ทั่วไปจะเนน้จําโซนหลักๆในกรุงปารสี ซึง่จะอยู่ในเขตโซน1-2 โดยมี

เพยีงพระราชวังแวรซ์ายสท์ีจ่ะอยู่ทางโซน4 เทา่นัน้,สําหรับสนามบนิ

นานาชาตปิารสี ชารล์เดอโกล และดสินยีแ์ลนด์  จัดอยู่ระแวก โซน5 

จงึทําใหบั้ตรโดยสารในกรุงปารสีมมีากมายหลายประเภท และเชือ่ม

ระบบขนสง่อย่างMetro,RER, Tram รวมทัง้รถโดยสารประจําทางทีเ่ชือ่มเสน้ทางเดนิรถเขา้หากันไดอ้ย่างลงตัว หรอื

ทา่นสามารถลองซือ้ต๋ัวโดยสารแบบ  ต๋ัววัน(Mobilis)ซึง่เป็นต๋ัวเหมาจา่ยทีส่ามารถขึน้รถประเภทใดก็ไดไ้ม่จํากัด

ภายใน1วัน(One Day Pass)ซึง่จะมใีหเ้ลอืกเป็นโซนตามสถานทีท่ีต่อ้งการไปอาทิ โซน1-2อยู่ทีป่ระมาณ7ยูโร หรอื 

โซน1-5อยู่ทีป่ระมาณ16.60ยูโร เป็นตน้ (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าบัตรโดยสาร) 

     โดยทา่นอาจเดนิทาง สู่ ดสินยีแ์ลนดป์ารสี  (Disneyland 

Paris) หรอื (Euro Disneyland)เป็นอกีหนึง่สถานทีซ่ ึง่ไม่ควร

พลาดโดยดสินยีแ์ลนดตั์ง้อยู่นอกกรุงปารสี  ระยะทาง ประมาณ  30 

กโิลเมตร ซึง่สามารถเดนิทางโดยรถไฟจากตัวเมอืงปารสี  จนถงึมาร์

เน่ ลา วัลล ี(Marne La Vallee) โดยดสินยีแ์ลนดป์ารสี เปิดใหบ้รกิาร

ครัง้แรกในปี 1992 มเีนือ้ทีโ่ดยประมาณ 350 ไร่ ซึง่ทา่นจะไดพ้บกับ

ตัวละครดสินยีท์ีช่ ืน่ชอบ  อาทเิชน่  มกิกีเ้มาส(์ Mickey Mouse), 

โดนัลดด๊ั์ก  (Donald Duck), กฟูฟ่ี (Goofy) และตัวละครอืน่ๆอกี

มากมาย  โดยดสินยีแ์ลนดป์ารสี  แบง่พืน้ทีภ่ายใน เป็น2 สว่น ไดแ้ก่ 

วนัทีส่าม   อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัอาหารเชา้ 



Disneyland Park และ Walt Disney Studios Park โดยภายในดสินยีแ์ลนดป์ารสี  มีเครือ่งเล่น  รา้นอาหาร  รวมถงึ

รา้นขายของทีร่ะลกึ มากมาย (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่บตัร Disneylandโดยทา่นสามารถซือ้ต ัว๋ออนไลนไ์ดท้ ีห่นา้

เว็บไซตข์อง Disneyland Paris) ค่าธรรมเนยีมแรกเขา้โดยประมาณ45-70 ยูโร/สวน/คน 

     หรอืเขา้ชม พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์(Louvre Museum)พพิธิภัณฑ์

ทางศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง  เกา่แกท่ีส่ดุแห่งหนึง่ของโลกปัจจบัุนเป็น

สถานทีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดับ

โลกเป็นจํานวนมากกว่า35,000 ชิน้ ทา่นสามารถเดนิชมงานศลิปะ

ชือ่กอ้งโลก  อย่างภาพวาดโมนาลซิา( Mona lisa),The Virgin 

and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอัน

โดง่ดงัของ เลโอนารโ์ด  ดาวนิชี , รูปปั้น  The Victory of 

Samothrace หรอื รูปปั้นเทพวนัีส  (Venus de Milo) มทีัง้มรีูป

ปั้นสฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี ่(Mummy) หรอืร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้

พพิธิภณัฑล์ฟูรจ์ะสรา้งเป็นรูปทรงพรีะมดิทีส่รา้งข ึน้จากกระจกเป็นอกีจุดยอดนยิมทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งไปถา่ยรูป

เป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉากทีม่อียู่ในในภาพยนตรเ์ร ือ่ง  The Da Vinci Codeซึง่นอกจากจะมกีารตัง้แสดงงาน

ศลิปะถาวรแลว้  ยังมนีทิรรศการชัว่คราวตา่งๆ  การแสดงภาพยนตร์  และคอนเสริต์  ทําใหพ้พิธิภณัฑล์ฟู วรเ์ป็น

สถานทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนปีละ่เกอืบ10ลา้นคนเดนิเทีย่วชมย่านมงมารต์  (Montmartre) ซึง่เป็นย่านศลิปิน

มากว่า 200ปีสมัผัสกบัมนตเ์สน่หแ์ละกลิน่อายของวันวานทีศ่ลิปะในฝรั่งเศสรุ่งเรอืงถงึขดีสดุ ชมววิสวยของนคร

ปารสีจากดา้นหนา้บันไดของวหิารสเกรเกอร์   (Basilica of Sacre Coeur) วหิารสขีาวทีเ่ป็นสญัญาลกัษณ์อัน

โดดเดน่ของปารสี แลว้เชญิสาํรวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหลา่ศลิปินทีว่าดรูปอยู่ใกล ้ๆ  

    (อสิระอาหารกลางวนั และอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

    พกั: Mercure Paris OrlyRungisAéroportHotelหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท ี ้5 ) 

    เดนิทางสู่ เมอืงแวรซ์ายส์  น า ทา่น เขา้ชมความงดงามของ

พระราชวงัแวรซ์ายส(์Versailles Palace)อันยิง่ใหญ่(มไีกดท์อ้งถิน่

บรรยายในพระราชวงั) ทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยส์

ที่14ภายในตกแต่งอย่างวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูป

แกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล นําทา่นชมหอ้ง

ต่างๆของพระราชวัง อาทเิชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง,ทอ้งพระโรงที่

ตกแต่งอย่างวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก(Hall of 

Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 73เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด(ีปาน) 

ราชทตูไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยส์

ที1่4แห่งฝร่ังเศส อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชสํ้าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้รําของ

พระนางมาร ีอังตัวเนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี1่6, ชมหอ้งบรรทมพระ

ราชนิทีีต่กแต่งอย่างงดงาม , ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโ ป

เลยีนทีย่ิง่ใหญ ่

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ยนําทา่นเดนิทางสู่ ลาวลัเลย ์วลิเลจ เอาทเ์ลท ชอ้ปป้ิง  ตัง้อยู่ทศิตะวันออก

ของเมอืงปารสี อสิระใหท้า่น เพลดิเพลนิและสนุกกบัการชอ้ปป้ิง สนิคา้แบรนดด์งัทัว่โลกมากกว่า 80ยีห่อ้ ดว้ย

ราคาทีถ่กูกว่าชอ้ปทัว่ไป โดยสนิคา้ทีน่ี่ลดราคาตัง้แต่  33% - 60% หรอืมากกว่านัน้ ตามฤดกูาลปกตหิรอืเป็น

สนิคา้ทีอ่าจจะหลดุเทรนดไ์ปแลว้ในชว่งฤดทูีผ่่านไป อาทิ  Giorgio 

Armani, Burberry, Celine, Longchamp, Givenchy, Salvatore 

Ferragamo,Christian Lacroix,Kenzo, Miss Sixty, Bodum, Calvin 

Klein, Versace, Polo, Diesel, Cacharel, Camper, Dunhill, Lancel, 

Nina Ricci, Timberland,  Tommy Hilfiger (อสิระอาหารเย็นตาม

อธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) สมควรแกเ่วลานําทา่น

เดนิทางสูส่นามบนิปารสีชารล์เดอโกลล ์

17.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานปารสีชารล์เดอโกลล์ใหท้า่นมเีวลาในการ

วนัทีส่ ี ่      ปารสี –พระราชวงัแวรช์ายส–์ชอ้ปป้ิงลาวลัเลย ์วลิเลจ เอาทเ์ลท–ทา่อากาศยานนานาชาต ิปารสี ชารล์ 

เดอ โกลด์อาหารเชา้ ,เท ีย่ง  



ทําคนืภาษี (Tax Refund) และเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

21.10 น. เหนิฟ้าสูส่นามบนินานาชาตมิัสกตัโดยสายการบนิโอมานแอรเ์ทีย่วบนิที ่WY132 

 

07.15 น. เดนิทาง ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

09.00 น. เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิโอมานแอรเ์ทีย่วบนิที ่WY815 

17.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

************************************ 

 
หมายเหต:ุรายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ

,การจราจรหรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน20ทา่นขึน้ไปกรณีไม่ถงึจํานวนดงักลา่ว 
 - จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั  
 - หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

 - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่)   
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร 

 - กรุณาชาํระมัดจําและคา่วซีา่ทา่นละ19,500บาท  (มดัจ า 15,000 + คา่วซีา่ 4500) 
 กรุณาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทวัร ์

 - คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 25-30วันกอ่นออกเดนิทาง 
 
**ส าคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง(จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและจํานวนหนา้
หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรับตดิวซีา่ไมตํ่่ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี
พาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้
ทกุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้

ในรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มัดจาคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
(ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการโอมานแอร ์ สมัภาระ2ใบ/ทา่น โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30กโิลกรมัถอืขึน้เครือ่งได้  7
กโิลกรมัและคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บและกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่น

ตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสาํหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบ

แผนประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี้  
 - การสญูเสยีชวีติ /อวัยวะจากอุบัตเิหต ุ 
 ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุมากกว่า 16 ปี หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท  

 ผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ายุนอ้ยกว่า 16 ปี หรอืมากกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท  
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  

วนัทีห่า้       ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 



 ซ ึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การทําประกนันี้จากบรษัิท  มากกว่า
ขอ้บังคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้

แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้
ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่วซีา่ + คา่บรกิาร ทา่นละ 4,500 บาท 
2. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ
3. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
5. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

6. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหักณทีจ่่าย 3% 
7. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  

 
7.หมายเหตุ  : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทั
ฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆท ัง้หมด 
 

 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ )/คา่มดัจ า

แลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 
 

1.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ20ทา่น 
2.ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ,การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากเกดิส ิง่ของสญูหายอันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม
และอุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆทัง้หมด 
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกนัได ้
9.กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 20วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10.มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11.ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศ
ในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่

ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12.การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์ (ทา่นสามารถซือ้
ประกนัสขุภาพในระหว่างการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

13.มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

14.ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศ
ในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่

ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 



 

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศฝร ัง่เศส) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่7-15วนัท าการ 

** หากผูเ้ดนิทาง เคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์**  

1. พาสปอรต์ ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณานําไปตอ่อายุกอ่นนําสง่ 
และมจํีานวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่ว่าจะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไม่ก็
ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู 

 
2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 4.5x3.5 cm จ านวน 2 ใบ (และมอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน)  หา้ม

ตกแตง่รูป หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 
(ใบหนา้ใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 

 

 
 

 
 
 

3. เอกสารสว่นตวั(ถา้ม)ี 
สาํเนาบัตรประชาชน / สาํเนาบัตรขา้ราชการ(ภาษาไทย) 
สาํเนาทะเบยีนบา้น แปลเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

 
(หากมเีอกสารอืน่ๆเพิม่เตมิ จําเป็นนอ้งแสดงใหก้บัทางสถานทตู ดงันี้) 

สาํเนาทะเบยีนสมรส / สาํเนาทะเบยีนหย่า / สาํเนาใบมรณะบัตร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)แปลเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 
สาํเนาใบเปลีย่นชือ่ สาํเนาใบเปลีย่นสกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น)แปลเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 
 

(กรณีเด็กอายุต า่กวา่20ปี)แปลเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสตูบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  

 
4. หลกัฐาน/ ใบรบัรองการท างาน จากบรษัิททีท่า่นทํางานอยู่ ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ โดยระบุตําแหน่ง , อัตรา

เงนิเดอืนในปัจจุบัน ,วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยุโรป  หลงัจากนัน้จะ

กลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนดภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯระบุตําแหน่ง , เงนิเดอืน , วันเร ิม่ทํางานและชว่งเวลาที่

อนุมัตใิหล้าหยุดเพือ่เดนิทางไปยุโรปเทา่นัน้ไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศหลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนด

และตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตรา

บรษิทัโดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบุในหนังสอืรับรองทางการงานตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

4.2 กรณีเจา้ของกจิการสาํเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ

หรอืหุน้สว่นพรอ้มทัง้เซ็นชือ่รับรองสาํเนาและประทบัตราบรษัิทฯ(คดัลอกไม่เกนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 

4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตวัจรงิ จากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ําลงัศกึษาอยู่เป็น

ภาษาอังกฤษเทา่นัน้(สถานทตูไม่รับยืน่บัตรนักเรยีนไม่ว่าเป็นชว่งปิดเทอมอยู่หรอืไม่ก็ตาม ตอ้งใชเ้ป็นหนังสอืรับรองจาก

โรงเรยีนเทา่นัน้ และเอกสารตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

 เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดาหากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดาหรอืหาก

เด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิาหรอืถา้เด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดาจะตอ้งมจีดหมายยนิยอมให ้

บุตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดาพรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายใหก้บับุตรกบัผูท้ีบุ่ตรเดนิทางไปดว้ยตอ้งไป

ทําทีส่าํนักงานเขตทีทํ่าเบยีนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบัตรประชาชนของบดิาและมารดา )โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการ

เขตลงลายมอืชือ่และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้งและบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้

ทีร่ับยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้งจะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่าและมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด

เป็นผูม้อํีานาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการกรุณาแนบสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 



4.5 กรณีเป็นแมบ่า้นใชส้าํเนาทะเบยีนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐานการเงนิของตวัเอง

หรอืของสามกี็ไดใ้นกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปกบัสามจีะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายจากสามเีป็นภาษาอังกฤษพรอ้มกบั

เขยีนชือ่-นามสกลุวันเดอืนปีเกดิของสามแีละบุตรทีม่ดีว้ยกนั) 

4.6กจิการไม่จดทะเบยีน  อาท ิFreelance, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลนต์อ้งเขยีนหนังสอืแนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีด

การทํางาน แหลง่ทีม่าของรายได ้พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่  รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้               

(เป็นภาษาอังกฤษ) 

5. หลกัฐานการเงนิ 
5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเองสาํเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยต์วัจรงิหรอื สาํเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจําสว่นตวั 

ยอ้นหลงั 6 เดอืน 1 ชดุ(โดยปรับสมุดบัญชขีองทา่นใหถ้งึปัจจุบันดว้ย)ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอ และมี

จํานวนไม่ตํา่กว่า 6 หลกัเพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบั

สูภ่มูลิําเนา 

** กรณีไม่มกีารอัพเดตสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยภ์ายในระยะเวลา 6 เดอืน ตอ้งขอ Statement จากธนาคารเทา่นัน้ ** 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ตอ้งเขยีนหนังสอืรับชีแ้จงความสมัพันธ ์( Sponsot Letter) และขอหนังสอื

รับรองคา่ใชจ้่าย โดยใหบุ้คคลทีอ่อกคา่ใชจ้่ายใหเ้ป็นผูข้อหนังสอืรับรอง BANK SPONSOR หรอื BANK GUARANTEE

ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชือ่เจา้ของบัญช ีบุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย สะกดชือ่ -สกลุ ใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ และระบุชือ่ผูเ้ดนิทางสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรุณายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแห่ง

อาจใชเ้วลาดําเนนิการประมาณ 3 วัน  วัน 

5.3 กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้่าย ในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดทางบรษัิทฯจะตอ้งออก

จดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายและการกลบัมาทํางานของทา่นโดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และ

เหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

(เอกสารมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นวันยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 
**กรณุาปรบัอพัเดตสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์กอ่นแสดงตวัยืน่ขอวซีา่ 3-5 วนั เทา่น ัน้ ** 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนักองทนุทกุประเภทและบญัชตีดิลบ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ 
กรุณากรอกแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหต้รงกบัความเป็นจรงิเนื่องจากเป็นขอ้มูลทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตูพจิารณาวซีา่ทาง

บรษัิทฯไม่สามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มูลผดิพลาดทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่ ,นามสกลุ ,วันเดอืนปีเกดิ ,ญาตพิีน่อ้ง ,สถานทีเ่กดิและจํานวนบุตรของผูเ้ดนิทาง การบดิเบอืน

ขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวรและถงึแมว้่าทา่นจะถกูปฏเิสธ

วซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหม่ก็ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้

หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ

โปรดแตง่กายสภุาพทัง้นี้บรษัิทฯจะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ

เอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยู่ในดลุยพนิจิของ

สถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่นเนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ ลกูคา้ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ !!! 

พรอ้มแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

ทางบรษัิทไมม่นีโยบายรับแปลเอกสาร 

 
 
 
 

 
 



แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศฝร่ังเศส) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

หากผูส้มัครเคยเดนิทางเขา้ สปป.ลาวกรณุาแจง้เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของบรษัิททัวรก์อ่นยืน่วซีา่ฝรั่งเศส 

 
1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย).................................................................................................... 

2. ชือ่ - สกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

3. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

4.เลขบัตรประจําตวัประชาชน 13 หลกั  .............................................................................................. 

5. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ..............................................  อายุ ............. ปี   สถานทีเ่กดิ ............................. 

6. เพศ  ชาย หญงิ  

7. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ตรงตามสาํเนาทะเบยีนบา้น(ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ ....................อเีมลแ์อดเดรส.............................................. 

โทรศพัทม์อืถอื ..........................................................  โทรศพัทบ์า้น .......................................................... 

8. อาชพีปัจจุบัน .................................................... 

ตําแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบุในหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

9. ชือ่สถานทีทํ่างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั(หากประกอบกจิการคา้ขายโปรดระบุอย่างชดัเจน) 

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

ทีอ่ยู่ทีทํ่างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์.............โทรศพัทท์ีทํ่างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................... อเีมล.์......................... 

10.รายไดต้อ่เดอืน ...........................................................บาท 

11.รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั ......................................................................................... 

      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ .......................................................................................................................... 
 

12. สถานภาพ  ⃣โสด ⃣สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไม่จดทะเบยีน) 

⃣หย่า ⃣ม่าย  ⃣อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา ⃣แยกกนัอยู ่

13. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วนั/เดอืน/ปี เกดิ................สถานทีเ่กดิ ..................... 

14. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ.................สถานทีเ่กดิ...................... 

15. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วนั/เดอืน/ปี เกดิ................สถานทีเ่กดิ ...................... 

16. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดงันี ้

เลขพาสปอรต์.....................วันออก.....................วันหมดอายุ..................ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

เลขพาสปอรต์.....................วันออก.....................วันหมดอายุ..................ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

17.ยอดเงนิคงเหลอืในบัญชอีอมทรัพย ์(ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานฑตูเพือ่ยืน่คํารอ้งขอวซีา่) ………………………………………. 



18. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่............................................. ถงึวันที.่...................... ........................... 

19. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

   ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดอืน/ปี ทีด่ําเนนิการ หากทราบ)……………………………………… 

20.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

  ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)........................................... ...................... 

21. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหว่างการเดนิทางและพํานักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

  ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให(้บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

   เชค็เดนิทาง    กรุณาระบุชือ่ ............................................................. 

 บัตรเครดติ    ความสมัพันธ ์ ............................................................ 

   เงนิสด 

เพือ่ความสะดวกและรวดเร็ว กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิเลม่พาสปอรต์ และรปูถา่ย  

ใหก้บัเจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของบรษิทัทวัร ์1-2 สปัดาห ์กอ่นถงึวนันดัหมาย สแกนลายนิว้มอื 
 
 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 

- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 

- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของทา่นเป็น
ภาษาองักฤษใหค้รบถว้นไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน /รายไดต้อ่เดอืน  

 
หมายเหต:ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็น

เพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้  


