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●●● MONO PARIS FRANCE 5D3N ●●● 

ทวัรฝ์ร ัง่เศส ปารสี 5วนั3คนื 
 เดนิทางโดยสายการบนิ OMAN AIR (WY) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0-2 ปี  
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

15-19 ก.พ. 19 35,333 ไมม่รีาคาเด็ก  
(เด็กไมเ่กนิ 2ขวบ/Infant 15,000 บาท) 

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 
◊ ชมความงดงามพระราชวงัแวรซ์ายส ์พระราชวงัอนัสวยงามท ัง้จติรกรรมฝาผนงั รปูปัน้ รปู แกะสลกัและเครือ่ง
เรอืน 
◊ ลอ่งเรอืแมน่ า้แชน  
◊ ชอ้ปป้ิงกระจายยา่นถนน หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์และ 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. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง

ประเทศ เคานเ์ตอร ์T สายการบนิโอมานแอร ์(WY) เจา้หนา้ทีใ่หก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋าสมัภาระ 

 

 

 

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

09.20 น. เดนิทางสูส่นามบนินานาชาตมิสักตั เทีย่วบนิที ่WY818 

12.50 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตมิสักตั แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

14.40 น.  เดนิทางสูป่ารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิโอมานแอร ์ เทีย่วบนิที ่WY131 

19.25 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร ัง่เศส (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 

5ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) น าทา่นเดนิทางสูม่หานครปารสี      

เมอืงหลวงของประเทศฝร ัง่เศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ตดิอนัดับ1ใน10 ของโลกทีนั่กทอ่งเทีย่วอยากมา

เยอืนมากทีส่ดุ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก   

            พกั: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่นึง่     กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- สนามบนินานาชาตมิสักตั - สนามบนินานาชาตปิารสี  
                  ชารล์ เดอ โกลด ์- ปารสี 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ้1) 

 น าท่านเดนิทางสูม่หานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศ
ฝร่ังเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่
นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งใน
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่
ทรงดว้ยอิทธิพลของ  การเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น 
วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีสุ่ด
แห่งหนึง่ของโลก จากนัน้น าท่านถ่ายภาพที่มหาวหิารนอเทรอดาม
แหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) อายกุว่า 800 ปี เป็นมหาวหิาร
สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิที่งามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรง
เหลี่ยมและยอด   ปลาย
แหลมบนหลังคาวหิารสงูจาก
ระดับพืน้ดนิถงึ 96 เมตร เป็น
สถานที่ประกอบพิธีอภเิษก
สมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ี ่
16 กับพระนางมารี อังตัว
เ น ต ต์  แ ล ะ ยั ง เ ป็ น จุ ด
กโิลเมตรทีศู่นยข์องประเทศ
ฝร่ังเศสอกีดว้ยประวัตศิาสตร์
จตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารอีังตัวเนต ถูกตัดสนิ
ประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิัตฝิร่ังเศส แลว้ผ่านเขา้สู่ น าถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับกับหอไอเฟล (Tour 
Eiffel) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารสี ดว้ยความสูงถงึ 
1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโร ่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2 )  
บา่ย           น าท่านเดินทางสู่  ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่  (Champs 

Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยั  นโปเลยีน 

น าชมและถ่ายรูปคู่กับ ประตูชยันโปเลยีน (Arc de Triomphe)  

สญัลักษณ์แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี   

ค.ศ. 1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.

1836 จนสมควรแกเ่วลา ไดเ้วลาชอ้ปป้ิง น าท่านไปชอ้ปป้ิงที ่ถนนช็อง

เอลเิซ่ ถนนสายแฟชัน่ทีม่ชี ือ่เสยีงของปารสี เป็นยา่นการคา้ทีป่ระกอบ

ไปดว้ยโรงละคร คาเฟ่ และรา้นคา้หรหูรา แบรนดเ์นม มากมาย สองขา้ง

ทางมตีน้เชสต์นัด ที่ไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงามและปลูกเรียงราย

เป็นระเบยีบ ถนนสายนีไ้ดรั้บการขนามนามวา่เป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก 

อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง ตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย  จากนัน้น า

ทา่นลอ่งเรอืบาโตมชุ (Bateaux  Mouches Cruise) ไปตามแมน่ ้า

แซนทีไ่หลผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม

อันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้ า เป็นอีกหนึ่ง

ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ จากนัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิงตอ่ที ่หา้งสรรพสนิคา้

ชือ่ดังไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty 

Free Shop) อาท ิเชน่ เครือ่งส าอาง น ้าหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัน้

พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากท่ัวทุกมุมโลกใน

หา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์

(Galeries Lafayette) หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น 

Bucherer รา้นดังของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมสีนิคา้

มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต,เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ 

Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค า่        รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่3 ) 

                  พกั: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัทีส่อง   ปารสี - หอไอเฟล - ประตชูยัฝร ัง่เศส -ถนนช็องเอลเิซ ่ - จตัรุสัคองคอรด์ - ลอ่งเรอืบาโตมชุ - ชอ้ปป้ิงที่

แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์                                                                                     อาหารเชา้ ,เทีย่ง,เย็น 



 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ้4 ) 

     อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั 

     โดยท่านสามารถเดินทางไดอ้ย่างสะดวกโดยระบบขนส่ง

สาธารณะที่มีครอบคลุมทั่วทัง้กรุงปารีส อาท ิรถไฟเมโทร, รถไฟ

RER, รถแท็กซี ่ รถโดยสารประจ าทาง ซึง่จะแบง่โซนการเดนิทาง

เป็น 5 โซน ลักษณะเป็นวงกลมคลา้ยโดนัท โดยเริม่นับโซน1 จาก

จุดศูนยก์ลาง ขยายทลีะวงออกไปรอบนอก สว่นใหญ่นักท่องเทีย่ว

ทั่วไปจะเนน้จ า  โซนหลักๆในกรงุปารสี ซึง่จะอยูใ่นเขตโซน1-2 โดย

มเีพียงพระราชวังแวร์ซายสท์ี่จะอยู่ทางโซน 4 เท่านั้น, ส าหรับ

สนามบนินานาชาตปิารีส ชาร์ล เดอโกล และดสินียแ์ลนด์ จัดอยู่

ระแวกโซน5 จึงท าใหบ้ัตรโดยสารในกรุงปารีสมีมากมายหลาย

ประเภท และเชือ่มระบบขนสง่อยา่ง Metro, RER, Tram รวมทัง้รถโดยสารประจ าทางทีเ่ชือ่มเสน้ทางเดนิรถเขา้หา

กันไดอ้ย่างลงตัว หรือทา่นสามารถลองซือ้ต๋ัวโดยสารแบบ ตั๋ววัน (Mobilis) ซึง่เป็นตั๋วเหมาจ่ายทีส่ามารถขึน้รถ

ประเภทใดก็ไดไ้มจ่ ากดั ภายใน1วนั(One Day Pass) ซึง่จะมใีหเ้ลอืกเป็นโซนตามสถานทีท่ีต่อ้งการไป อาท ิโซน 1-

2 อยูท่ีป่ระมาณ 7 ยโูร หรอื โซน 1-5 อยูท่ีป่ระมาณ 16.60 ยโูร เป็นตน้ (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่บตัรโดยสาร) 

     โดยท่านอาจเดินทางสู่ ดิสนีย ์แลนด์ปารีส (Disneyland 

Paris) หรอื (Euro Disneyland) เป็นอกีหนึง่สถานทีซ่ ึง่ไมค่วร

พลาด โดยดสินียแ์ลนดต์ัง้อยู่นอกกรุงปารีส ระยะทางประมาณ 30 

กโิลเมตร ซึง่สามารถ  เดนิทางโดยรถไฟจากตัวเมอืงปารสี จนถงึมาร์

เน่ ลา วัลล ี(Marne La Vallee) โดยดสินียแ์ลนดป์ารสี เปิดใหบ้รกิาร

ครัง้แรกในปี 1992 มเีนื้อทีโ่ดยประมาณ 350 ไร่ ซ ึง่ทา่นจะไดพ้บกับ

ตัวละครดสินีย์ที่ชื่นชอบ อาทเิช่น มกิกี้เมาส(์Mickey Mouse), 

โดนัลดด์ั๊ก (Donald Duck), กฟูฟ่ี (Goofy) และตัวละครอืน่ๆอกี

มากมาย โดยดสินียแ์ลนดป์ารสี แบง่พืน้ทีภ่ายในเป็น 2 สว่น ไดแ้ก ่

Disneyland Park และ Walt Disney Studios Park โดยภายในดสินียแ์ลนดป์ารสี มเีครือ่งเลน่ รา้นอาหาร รวมถงึ

รา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่บตัร Disneyland โดยทา่นสามารถซือ้ต ัว๋ออนไลนไ์ดท้ ีห่นา้

เว็บไซตข์อง Disneyland Paris) คา่ธรรมเนียมแรกเขา้โดยประมาณ 45 - 70 ยโูร/สวน/คน 

     หรือเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ลูฟวร ์ (Louvre Museum) 

พพิิธภัณฑ์ทางศลิปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่

ทรงคณุคา่ระดับโลกเป็นจ านวนมากกวา่ 35,000 ชิน้ ท่านสามารถ

เดนิชมงานศลิปะชือ่กอ้งโลก อย่างภาพวาดโมนาลซิา(Mona 

lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the 

Rocks  ผลงานอันโด่งดังของเลโอนารโ์ด ดาวนิช,ี รูปปั้น The 

Victory of Samothrace หรอื รูปปั้นเทพวนัีส (Venus de Milo) 

มทีัง้มรีปูปัน้สฟิงซ ์(Sphinx), มมัมี ่(Mummy) หรอืรอ่งรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้

ทางเขา้พพิธิภณัฑล์ฟูรจ์ะสรา้งเป็นรปูทรงพรีะมดิทีส่รา้งขึน้จากกระจกเป็นอกีจดุยอดนยิมทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งไป

ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉากทีม่อียูใ่นในภาพยนตรเ์รือ่ง The Da Vinci Code ซึง่นอกจากจะมกีารตัง้

แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังม ี นทิรรศการชัว่คราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ท าใหพ้พิธิภัณฑ์

ลูฟวรเ์ป็นสถานทีม่นัีกท่องเทีย่วมาเยอืนปีล่ะเกอืบ10ลา้นคนเดนิเทีย่วชมยา่นมงมารต์ (Montmartre) ซึง่เป็น

ยา่นศลิปินมากวา่ 200ปี สัมผัสกับมนตเ์สน่หแ์ละกลิน่อายของวันวานทีศ่ลิปะในฝร่ังเศสรุ่งเรอืงถงึขดีสดุ ชมววิ

สวยของนครปารสีจากดา้นหนา้บนัไดของวหิารสเกรเกอร ์ (Basilica of Sacre Coeur) วหิารสขีาวทีเ่ป็นสัญญา

ลักษณ์อนัโดดเดน่ของปารสี แลว้เชญิส ารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหลา่ศลิปินทีว่าดรปูอยูใ่กล ้ๆ  

    (อสิระอาหารกลางวนั และอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

      พกั: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

      (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัทีส่าม   อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั                                                                                    อาหารเชา้ 



 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ้5 ) 

    เดินทางสู่เมืองแวร ์ซายส์ น าท่านเข้าชมความงดงามของ

พระราชวงัแวรซ์ายส  ์(Versailles Palace) อันยิง่ใหญ่ (มไีกด์

ทอ้งถิน่บรรยายในพระราชวงั) ทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระ

เจา้หลยุสท์ี ่14 ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูป

ปัน้ รปูแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอยา่งมหาศาล น าทา่นชม

หอ้งตา่งๆของพระราชวัง อาทเิชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง, ทอ้งพระ

โรงทีต่กแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก

(Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ73เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิดี

(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระ

เจา้หลยุสท์ี1่4แหง่ฝร่ังเศส อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและ

เตน้ร าของพระนางมาร ีองัตัวเนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ี1่6, ชมหอ้ง

บรรทมพระราชนิีทีต่กแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของ

จักรพรรด ินโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ ่

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย         น าท่านเดนิทางสู่ ลาวลัเลย ์วลิเลจ เอาทเ์ลท ชอ้ปป้ิง ตัง้อยู่ทศิ

ตะวันออกของเมอืงปารสี อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิและสนุกกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์ังทั่วโลกมากกว่า 80 

ยีห่อ้ ดว้ยราคาทีถ่กูกวา่ชอ้ปทั่วไป โดยสนิคา้ทีน่ีล่ดราคาตัง้แต ่33% - 60% หรอืมากกว่านัน้ ตามฤดูกาลปกติ

หรือเป็นสินคา้ที่อาจจะหลุดเทรนด์ไปแลว้ในช่วงฤดูที่ผ่านไป 

อาท ิ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 (อสิระ

อาหารเย็นตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) สมควรแก่

เวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์

17.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานปารสี ชารล์ เดอ โกลล ์ใหท้่านมเีวลาใน

การท าคนืภาษี (Tax Refund) และเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิ 

21.10 น. เหนิฟ้าสูส่นามบนินานาชาตมิสักตัโดยสายการบนิโอมานแอร ์ เทีย่วบนิที ่WY132   

 

07.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

09.00 น. เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสายการบนิโอมานแอร ์ เทีย่วบนิที ่WY815   

17.45 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

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

หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,          

สายการบนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 
 - จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
 - หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 
 - หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ)   

โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

วนัทีส่ ี ่      ปารสี – พระราชวงัแวรช์ายส ์– ชอ้ปป้ิงลาวลัเลย ์วลิเลจ เอาทเ์ลท – ทา่อากาศยานนานาชาต ิปารสี 

ชารล์ เดอ โกลด ์                                                                                                   อาหารเชา้ ,เทีย่ง  

วนัทีห่า้       ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ            



2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3. การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
 - กรณุาช าระมดัจ าและคา่วซีา่ ทา่นละ 19,500 บาท  (มดัจ า 15,000 + คา่วซีา่ 4500) 
 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์
 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
 
**ส าคญั** ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและจ านวน
หนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบ
กรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า 

 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้
ทกุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ
ไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร
และเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5. อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
    (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการโอมานแอร ์สมัภาระ2ใบ/ทา่น โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7
กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่น
ตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบ
แผนประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้ 

 - การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
    ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 
     ผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
    คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
     คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  
     ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่า

ขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ 
แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้
ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

 



6. อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่วซีา่ + คา่บรกิาร ทา่นละ 4,500 บาท 
2. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
3. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
5. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
6. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
7. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น 
 
7. หมายเหต ุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
 
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ )/คา่มดัจ า
แลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 
 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 20วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12.การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้
ประกนัสขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

13.มคัคเุทศก ์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้  

14.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศ
ในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

 

 



เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศฝร ัง่เศส) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 7-15 วนัท าการ 

** หากผูเ้ดนิทาง เคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์** 

1. พาสปอรต์ ทีย่งัไมห่มดอาย ุ และมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุ หากหมดอายกุรณุาน าไปตอ่อายกุอ่นน าสง่ 
และมจี านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่็
ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 4.5x3.5 cm จ านวน 2 ใบ (และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน)  
หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

    (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 

 
 
 
 
 
 

3. เอกสารสว่นตวั (ถา้ม)ี 
ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
ส าเนาทะเบยีนบา้น แปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
 
(หากมเีอกสารอืน่ๆเพิม่เตมิ จ าเป็นนอ้งแสดงใหก้บัทางสถานทตู ดังนี้) 
ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ ส าเนาใบเปลีย่นสกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
 
(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสตูบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  
 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง, อัตรา
เงนิเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริม่ท างานกับบรษัิทนี้และช่วงเวลาทีข่อลางานเพื่อเดนิทางไปยุโรป หลังจากนัน้จะ
กลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนด ภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและชว่งเวลาที่

อนุมัตใิหล้าหยุดเพือ่เดนิทางไปยุโรป เท่านัน้ไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบ

ก าหนด และตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ  และเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเทา่น ัน้ พรอ้ม

ประทบัตราบรษิทั โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ

หรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คัดลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้)  

4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสือรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศกึษาอยู่เป็น

ภาษาอังกฤษเท่านัน้ (สถานทูตไม่รับยืน่บัตรนักเรยีน ไมว่่าเป็นชว่งปิดเทอมอยู่หรอืไมก่็ตาม ตอ้งใชเ้ป็นหนังสอืรับรอง

จากโรงเรยีนเทา่นัน้ และเอกสารตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

 เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหาก

เด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้ับบตุรกับผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้ง

ไปท าที่ส านักงานเขตที่ท าเบียนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือ

ผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็น

เอกสารต่อหนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมี

รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย  



4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐานการเงนิของ

ตัวเองหรอืของสามกี็ได ้ ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ี จะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ี เป็นภาษาองักฤษ      

พรอ้มกบัเขยีนชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 

4.6 กจิการไมจ่ดทะเบยีน อาท ิFreelance, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ตอ้งเขยีนหนังสอืแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีด

การท างาน แหล่งที่มาของรายได  ้พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ด ิน เป็นตน้              

(เป็นภาษาองักฤษ) 

5. หลกัฐานการเงนิ 
5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยต์ัวจรงิ หรอืส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากประจ าสว่นตัว 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมดุบญัชขีองทา่นใหถ้งึปัจจบุนัดว้ย) ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และ

มจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่

กลับสูภ่มูลิ าเนา 

** กรณีไมม่กีารอพัเดตสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยภ์ายในระยะเวลา 6 เดอืน ตอ้งขอ Statement จากธนาคารเทา่นัน้ ** 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ตอ้งเขยีนหนังสอืรับชีแ้จงความสัมพันธ ์(Sponsot Letter) และขอหนังสอื

รับรองคา่ใชจ้า่ย โดยใหบ้คุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยใหเ้ป็นผูข้อหนังสอืรับรอง BANK SPONSOR หรอื BANK GUARANTEE 

ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบชุือ่เจา้ของบัญช ีบคุคลทีอ่อกค่าใชจ้่าย สะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รง

ตามหนา้พาสปอรต์ และระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง สะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรุณายืน่ขอจากธนาคารล่วงหนา้ บาง

แหง่อาจใชเ้วลาด าเนนิการประมาณ 3 วัน  วัน 

5.3 กรณีทีบ่รษัิทของท่านเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง ใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออก

จดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และ

เหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย  

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

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั กองทนุทกุประเภท และบญัชตีดิลบ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ 
กรุณากรอกแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหต้รงกับความเป็นจรงิ เนื่องจากเป็นขอ้มูลทีต่อ้งส่งใหก้ับทางสถานทูตพจิารณาวซีา่ 

ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
 

รายละเอยีดเกีย่วกับชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบุตรของผูเ้ดนิทาง การบดิเบอืน

ขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่ก

ครัง้ หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ

เอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิจิของ

สถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ ลกูคา้ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ !!! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบับภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

ทางบรษัิทไมม่นีโยบายรับแปลเอกสาร 

 
  
 
 

 
 



แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศฝร่ังเศส) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

หากผูส้มัครเคยเดนิทางเขา้ สปป.ลาว กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของบรษัิททัวรก์อ่นยืน่วซีา่ฝร่ังเศส 

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

2. ชือ่ - สกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

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

4.เลขบตัรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  .............................................................................................. 

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

6. เพศ   ชาย          หญงิ 

7. ทีอ่ยูปั่จจบุนั ตรงตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น .......................................................... 

8. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

9. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 

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

11. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก ......................................................................................... 

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

12. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกนัอยู ่

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

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

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

16. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี้ 

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

17. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์(ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานฑตูเพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) ………………………………………. 



18. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

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

19. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

21. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ ............................................................. 

   บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

เพือ่ความสะดวกและรวดเร็ว กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิ เลม่พาสปอรต์ และรปูถา่ย 

ใหก้บัเจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของบรษิทัทวัร ์1-2 สปัดาห ์กอ่นถงึวนันดัหมาย สแกนลายนิว้มอื 
 
 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 

- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของทา่นเป็น

ภาษาองักฤษใหค้รบถว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  

 
หมายเหต ุ: การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็น

เพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


