
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 23026 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREY03 WOW PARIS 7D4N BY EY 

WOW! PARIS FRANCE 7 วนั 4 คนื  
ปารสี เทีย่วครบทกุจดุเช็คอนิ 

 ถา่ยภาพกบั หอไอเฟล และ พพิธิภณัฑล์ฟูร ์แลนดม์ารค์ส าคญัของกรงุปารสี 

 เยีย่มชมความสวยงามและอลงัการของพระราชวงัแวรซ์าย  

 ยอ้นรอยประวตัศิาสตรข์องกรงุปารสีทีจ่ตัรุสัคองคอรด์ ประตชูยัฝร ัง่เศส 

 เปิดประสบการณ์น ัง่รถกระเชา้ไฟฟ้ามงตม์าตร ์

 ลอ่งเรอืชมเมอืงปารสีผา่นแมน่ า้แซน โดยเรอืชือ่ดงั บาโต มชู  

 ซาเคร-เกอร ์บาซลิกิา้ สถานทีท่ ีถ่กูขนานนามวา่เป็น “หวัใจอนัศกัด ิส์ทิธ ิข์องปารสี” 

 ชอ้ปป้ิงแบบจใุจที ่ถนนฌ็องเซลเิซ,่ La Samaritaine และ เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล ่

 พเิศษ!!! อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหนึง่วนั 

แถมฟร!ี! แพ็คเกจ Test & Go 

เดนิทางโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 

น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 kg. / CARRY ON 7 kg. 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

 15-21 พ.ค. 65 45,888 ไมม่รีาคาเด็ก 

ทกุกรณี 

11,500 25 
 

แถมฟร ีแพ็คเกจ 

Test & Go 

>> ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 5,500 บาท << 

  

 FLIGHT DEPARTURE   :  EY407  BKK-AUH    19:30 – 23:10  

         EY031  AUH-CDG    02:15 – 07:45 

RETURN  :   EY032  CDG-AUH   10:30 – 19:00 

                      EY402  AUH-BKK    22:35 – 08:05    



 

 

16.30 น.  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้4 ประตู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ั่ง โหลดสมัภาระ 

19.30 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอาบูดาบ ีกรงุปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิ ETIHAD 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY407  

23.10 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

 

 
 
 
02.15 น.  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ

ปารสี ชารล์ เดอ โกล เทีย่วบนิที ่EY031 

07:45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี-

ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร ัง่เศส น าทา่นผา่น

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทาง

ศลุกากร จากนัน้ น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ

เดนิทางสู ่ใจกลางเมอืงปารสี (ระยะทาง 28 

กม. ใชเ้วลา 30 นาท)ี เพือ่ชมสถานทีโ่ดง่ดังของ

เมอืงนี้ เริม่ตน้ที ่ประตชูยัฝร ัง่เศส (Arc de 

Triomphe) หรอืเรยีกเต็มๆวา่ อารก์เดอทรี

ยงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรมทีอ่อกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มอีายกุวา่ 200 ปีสรา้ง

ขึน้ปี พ.ศ. 2349 มคีวามสงู 49.5 เมตร มคีวาม

กวา้ง 45 เมตรและมคีวามลกึถงึ 22 เมตร ถกู

จัดอนัดับเป็นประตชูยัทีใ่หญอ่นัดับ 2 ของโลก

หลังจากทีจ่กัรพรรด ินโปเลยีนที ่1 ไดรั้บชยั

ชนะจากยทุธการเอาสเตอรล์ทิซ ์ใชเ้วลา

กอ่สรา้งยาวนานกวา่สามสบิปี ใชศ้ลิปะ

คลาสสคิใหมท่ีด่ดัแปลงมาจากสถาปัตยกรรม

โรมนัโบราณโดยการใชร้ปูปัน้แกะสลักจากชา่ง

แกะสลักคนส าคญัแหง่ยคุ มรีปูแกะสลักทีเ่ป็น

สญัลักษณ์แหง่ชยัชนะ การปลกุใจ รวมทัง้สดดุี

การเสยีสละแกว่รีชนทหารกลา้ทีท่ าเพือ่

ประเทศฝร่ังเศส ตอ่มาถกูตัง้ใหเ้ป็นอนุสรณ์ของ

ทหารฝร่ังเศสในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่1 ซึง่

ในปัจจบุนัยงัเป็นสสุานของทหารนรินามทีท่ า

เพือ่ประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย จากนัน้ไปทีถ่นนที่

มชี ือ่เสยีงทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในฝร่ังเศส ถนนฌ็อง

เซลเิซ ่(Champs Elysees)  เป็นหนึง่ใน

ถนนทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังในฝร่ังเศส ยา่น

ศนูยก์ารคา้ระดบัพรเีมยีม แหลง่รวมสนิคา้แบ

รนดด์ังระดับโลกทกุแบรนด ์รา้นอาหารทีม่ี

ความหรหูราอลังการ ถอืวา่เป็นยา่นธรุกจิที่

ส าคญัของกรงุปารสี ยา่นการคา้ทีม่คีา่เชา่ที่

แพงทีส่ดุในโลก และยงัถกูจัดอนัดับใหเ้ป็น

ถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก ตกึสว่นใหญบ่นถนนฌ็

องเซลเิซเ่ป็นสถาปัตยกรรมทีม่กีารผสมผสาน

ศลิปะ Art Deco กบัการตกแตง่สไตล ์Art 

Nouveau เขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งลงตัว เลแซ็งวา

ลดี (Les Invalides) เป็นหมูอ่าคาร

สถาปัตยกรรมบาโรกในกรงุปารสี  สรา้งขึน้ใน

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานาอาบดูาบ ี  แวะเปลีย่นเครือ่ง 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี - ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี - เมอืงปารสี -ประตชูยัฝร ัง่เศส – 

ถนนฌ็องเซลเิซ ่-  เลแซ็งวาลดี - จตัรุสัคองคอรด์ – ยา่นมงมารท์ - ไป ลอ่งเรอืชมแมน่ า้แซน โดย บาโต 

มชู – พพิธิภณัฑล์ฟูร ์– พระราชวงัหลวง                            อาหาร เทีย่ง,เย็น 



รัชสมยัของพระเจา้หลยุสท์ี ่14 ปัจจบุนัประกอบดว้ยพพิธิภณัฑแ์ละอนุสรณ์สถานทาง

ประวัตศิาสตรก์ารทหารของฝร่ังเศส สถานทีแ่หง่นีส้รา้งขึน้เพือ่จดุประสงคเ์ป็นสถานพยาบาล

และทีพ่ านักของทหารผา่นศกึ นอกจากนีย้งัเป็นทีต่ัง้ของศาสนสถานและสสุานของวรีบรุษุ

นักการทหารของชาต ิอาท ิสสุานของนโปเลยีน 

จากนัน้พาทกุทา่นไปที ่จตัรุสั

คองคอรด์ (Place de la Concorde) เป็น

สถานทีแ่หง่ความทรงจ าทางประวัตศิาสตรใ์น

กรงุปารสี เป็นสญัลกัษณ์ของสงครามกลาง

เมอืงและการปฏวิัตกิารปกครองของฝร่ังเศส 

จัตรัุสคองคอรด์ถกูสรา้งขึน้ในสมยัของพระเจา้

หลยุสท์ี ่15 โดยสถาปนกิชือ่ Jacques Ange 

Gabriel และสรา้งเสร็จสิน้ในปี ค.ศ.1755 เพือ่

ประดษิฐานพระบรมรปูทรงมา้แตถ่กูท าลายโดย

พระเจา้หลยุสท์ี ่16 พรอ้มกบัการน าเครือ่ง

ประหารชวีติกโิยตนิ (Guillotine) มาตัง้แทน อกี

สิง่ทีน่่าใจคอื ประตมิากรรมน ้าพ ุFontaine de 

Jacques Hirtoff ทีต่ัง้สงา่อยูภ่ายในจัตรัุส

คองคอรด์ น าทกุทา่นเยีย่มชม ยา่นมงมารท์ 

(Montmartre) คอืเนนิเขาขนาดใหญใ่น

ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนอืของหอไอ

เฟล เนนินีม้คีวามสงู 130 เมตรเหนอื

ระดับน ้าทะเล และยงัเป็นทีต่ัง้ของมหาวหิารซา

เคร-เกอร ์ถอืเป็นจดุชมววิยอดนยิมของเมอืง

และใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรห์ลายตอ่

หลายเรือ่ง เก็บภาพความประทบัใจกบัแลนด์

มารค์โดง่ดงัของเมอืงปารสี หอไอเฟล 

(Eiffel Tower) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคญั

ของประเทศฝร่ังเศส ตวัอาคารกอ่สรา้งโดยโครง

เหล็กทัง้หมด มคีวามสงูประมาณ 300 เมตร

(เทยีบกบัตกึประมาณ 75 ชัน้) สรา้งเป็นรปูแบบ

หอคอย โดยถกูตัง้ตามชือ่ของสถาปนกิทีค่น

ออกแบบชือ่วา่ “กสุตาฟ ไอเฟล” ซึง่เป็นทัง้

วศิวกรและสถาปนกิชือ่ดังของฝร่ังเศสในยคุนัน้ 

ซึง่เชีย่วชาญดา้นการกอ่สรา้งงานเหล็ก

โดยเฉพาะ หอไอเฟลสรา้งขึน้มาเพือ่ใชเ้ป็น

ผลงานในการเฉลมิฉลองวันครบรอบ 100 ปี 

แหง่การปฏวิัตปิระเทศฝร่ังเศส และเพือ่แสดงถงึ

ความร ่ารวย ยิง่ใหญ ่รวมถงึความส าเร็จในยคุ

อตุสาหกรรมของประเทศในขณะนัน้ดว้ยหนึง่ ใน

จดุถา่ยรปูหอไอเฟลทีด่ทีีส่ดุคอืลานตรงขา้งหนา้

ปราสาท Palais de Chaillot ทีอ่ยูใ่กล ้ๆ กบัสถานี

ของ Trocadéro ทีเ่ราจะพาทกุทา่นไป เพราะ

ตรงนีเ้ป็นมมุถา่ยแลว้จะเห็นหอไอเฟลแบบไมม่อีะไรมาบงัความสวยงามแน่นอน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี1่) 

 จากนั้นพาทุกท่านไป ล่องเรือชมแม่น า้แซน 
โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches)  รอบละ
ประมาณ 1 ชม. มกีารบรรยายเกีย่วกับประวัตเิมอืง
ปารีสตลอดทัง้สายการเดนิทางระหว่างสองขา้ง
ทางทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
มหาวหิารน็อทร-์ดาม, หอไอเฟล พพิธิภัณฑล์ูฟร ์
เป็นตน้ จากน ัน้เยีย่มชมดา้นนอกและเก็บภาพ
ความประทบัใจกบั พพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre 
Museum) เป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังทีส่ดุ



ของเมอืงปารสี จากผลงานทีจ่ัดแสดงไปจนถงึความเก่าแก่และยิง่ใหญ่ของสถานทีท่ าใหเ้ป็น
พพิธิภัณฑท์ีม่คีวามส าคัญระดับโลก กอ่ตัง้ขึน้โดยพระเจา้ฟิลปิที ่2 ก่อนทีจ่ะถูกขยายใหเ้ป็น
พระราชวังหลวง ในปัจจุบันพพิธิภัณฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) เป็นสถานทีเ่ก็บรักษาผลงาน
ศลิปะทีท่รงคณุคา่ไวม้ากกวา่ 400,000 ชิน้ แตน่ ามาจัดแสดงใหช้มเพยีง 40,000 ชิน้เทา่นัน้ ซึง้
แน่นอนวา่ผลงานศลิปะเหลา่นีถ้กูเลา่ตอ่กนัมาวา่เป็นสมบตัจิากการทีฝ่ร่ังเศสน ามาจากประเทศที่
ตนชนะสงคราม  

 เก็บภาพความประทบัใจตอ่ทีด่า้นหนา้ของ พระราชวงัหลวง Jardin du Parlais Royal 

สถาปัตยกรรมสามศตวรรษ สรา้งขึน้ส าหรับพระคาร์

ดิ นั ล เดอริ เ ชอลิเ ยอ  โดยสถาปนิก  Lemercier 

พระราชวังหลวงหันหนา้ไปทางพพิธิภัณฑล์ฟูร ์บรเิวณ

รอบๆมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สวยงามมากซึง่มี

ตน้ไมบ้รเิวณสองขา้งทางเดนิ นอกจากนี้ยังมนี ้าพุ ที่

สวยงาม อยูต่รงกลางอกีดว้ย  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี2่) 

ทีพ่กั : Best Western Plus Paris Velizy 4* 

หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ท ี3่) 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วทีโ่ด่งดังมากของฝร่ังเศส นัน้ก็คอื พระราชวงัแวรซ์าย 

(Versailles Palace) (ระยะทาง 30 กม. ใชเ้วลา 30 นาท)ี หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีง

มากทีส่ดุของประเทศฝร่ังเศส นับเป็นพระราชวังทีม่คีวามยิง่ใหญแ่ละงดงามอลังการมาก จนตดิ 1 ใน 

7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก อกีทัง้ยังไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสรา้งใน

รูปแบบสถาปัตยกรรมสไตลค์รสิตศ์ตวรรษที ่17 และ 18 ภายในประกอบดว้ยหอ้งถงึ 700 หอ้ง 

รูปภาพทรงคณุคา่ 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศลิปินชัน้เอก 15,034 ชิน้ ความกวา้งขวางวัด

ไดจ้ากขนาดพืน้ทีข่องพระราชวัง ทัง้หมด 800 เฮกการ ์(5,000 ไร่) โดยแบง่ออกเป็นสว่นใหญ่ๆ 

ดว้ยกัน ไดแ้ก ่The Palace หรือดา้นในของพระราชวัง มหีอ้งมากมายถงึ 700 หอ้ง ไมว่า่จะเป็น 

หอ้งบรรทม, หอ้งเสวย, หอ้งส าราญ และหอ้งพ านักอืน่ๆ แตไ่มม่หีอ้งน ้าแมแ้ตเ่พยีงหอ้งเดยีว , หอ้ง

กระจก หรอื The Hall of Mirrors เป็นหอ้งทีใ่หญท่ีส่ดุในพระราชวัง และมชีือ่เสยีงโดง่ดังมาก

ทีส่ดุ ถกูกอ่สรา้งดว้ยกระจกบานยักษ์ใหญเ่จยีรไนสดุวบิวับทัง้หมด 17 บาน เมือ่เปิดออกมาจะพบ

เห็นมุมทีส่วยทีส่ดุของสวนแวรซ์าย The Gardens สวนทีต่กแต่งใหม้ีลวดลายเหมอืนเขาวงกต 

ประดับประดาดว้ยตน้ไม ้สวนดอกไมแ้บบเรขาคณติ มปีระตมิากรรมและหนิออ่นโดยไดรั้บแรงบนัดาล

ใจจากเทพนยิายกรกีโรมัน, The Estate of Trianon พระต าหนักเล็กๆ ของพระนางมาร ีอ็อง

ตัวแน็ต และสวนดอกไมส้ว่นตัว ท่ามกลางหมู่บา้นชนบททีเ่งยีบสงบ ซึง่พระนางทรงโปรดทีจ่ะมา

พักผอ่นและใชช้วีติเรยีบงา่ยแบบคนธรรมดาท่ัวไป  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี4่) 

    จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเซรสี (Serris) (ระยะทาง58 ก.ม. ใชเ้วลา 1 ชม.) เป็นยา่นชานเมอืง

ของปารีส ตัง้อยู่นอกบรเิวณของดสินียแ์ลนดป์ารีส ดังนัน้จงึเป็นสถานทีพั่กผ่อนยอดนยิมและยังม ี

ศนูยก์ารคา้ทีใ่หญโ่ต และสวนสาธารณะอันกวา้งขวาง อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัยที ่เอาท์

เล็ท ลาวลัเล่ (La Vallée Village Outlet) เป็นเอาทเ์ล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรดเ์นมชือ่ดังตา่งๆ 

โดยจ าหน่ายในราคาถกูกวา่ราคาปกตอิยา่งนอ้ย 30 เปอรเ์ซ็นต ์และมบีางชว่งโปรโมชั่นพเิศษตาม

ฤดกูาลตา่งๆทีอ่าจลดราคาไปถงึ 70 เปอรเ์ซ็นตด์ว้ยกนั ท าใหเ้ป็นสถานทีท่ีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่ง

วนัทีส่าม เมอืงปารสี - พระราชวงัแวรซ์าย -ยา่นเซรสี - เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล ่– เมอืงปารสี                                

-                                                                                                                      อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



มากจากนักทอ่งเทีย่วทีช่ืน่ชอบการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม โดยปัจจุบัน เอาทเ์ล็ทลาวัลเลม่สีนิคา้

แบรนดเ์นมจ าหน่ายอยูห่ลาย 10 แบรนด ์VERSACE หนึ่งในแบรนดท์ีไ่ดรั้บความนยิมใน และยังม ี

GUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรอื BACCARAT ก็มเีชน่กนั  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี5่) 

ทีพ่กั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

    เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ท ี6่) 

   อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั  

  อสิระอาหารเทีย่งและเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

ทีพ่กั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

     

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ท ี7่) 

จากนั้นพาทุกท่านไปเปิดประสบการ์ณน ัง่รถกระเชา้ไฟฟ้า Funicular Montmartre 

paris เปิดใหบ้รกิารเมือ่ช่วงฤดูรอ้นปี 1990  ไดม้กีารสรา้งและปรับปรุงใหม่อย่างสม ่าเสมอ

จนถงึปัจจบุนั ปัจจบุนักระเชา้ไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าและขนสง่ผูโ้ดยสารไดก้ว่า 2 ลา้นคนต่อปี การ

เดนิทางใชเ้วลา 90 วนิาทแีละเป็นไปโดยอตัโนมตั ิ 

 

จากนัน้พาทุกท่าน ซาเคร-เกอร ์บาซลิกิา้ (The Basilica of the Sacred Heart of 

Paris) สถานทีท่ีถ่กูขนานนามวา่เป็น “หัวใจอันศักดิส์ทิธิข์องปารสี” จุดท่องเทีย่วยอดฮติ ทาง

ตอนเหนือ ตัง้อยูบ่นยอดเนนิเขามงมารตร ์(La butte Montmartre) สงูจากระดับน ้าทะเล 129 

เมตร เขาแหง่เดยีวในกรงุปารสี จดุชมววิแสนสวย ทา่นจะไดเ้ห็นววิมมุสงูทีส่ดุอนัดับสองรองจาก

หอไอเฟล แตม่คีวามโดดเดน่ส าคัญคอืคณุจะไดเ้ห็นหอไอเฟลตัง้อยูก่ลางเมอืงถา้มองจากจุดนี ้

เป็นววิแสนโรแมนตกิจับใจทัง้

กลางวันและกลางคืน มหา

วหิาร Sacré-Coeur เป็นวหิาร

ในครสิตจักรโรมันคาทอลกิ ถูก

ออกแบบโดย โปล อาบาด ี

(Paul Abadie) สถาปนกิทีถู่ก

คัดเลือกจากสถาปนิกทัง้หมด 

77 รายเริม่ก่อสรา้งปี ค.ศ. 

1875 และเสร็จสิน้ลงในปี ค.ศ.

1914 ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้ง

เกอืบ 40 ปี  

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่          อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                                                                         อาหาร เชา้ 

วนัทีห่า้    เมอืงปารสี - น ัง่รถกระเชา้ไฟฟ้า Montmartre –ซาเคร-เกอร ์บาซลิกิา้ - อสิระชอ้ปป้ิงที ่

La Samaritaine shopping Mall                                                                   อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



    เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี8่) 

อสิระชอ้ปป้ิงที ่La Samaritaine shopping Mall  เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญใ่นกรุงปารสี 

ประเทศฝร่ังเศส La Samaritaine ถกูสรา้ง ขึน้ในปี 1870 โดย Ernest Cognacq ความส าเร็จเกดิขึน้

อย่างรวดเร็ว จากรา้นคา้เล็กๆก็เป็นรา้นคา้ที่ใหญ่ขึน้ในปี 1900 Ernest Cognacq บรหิาร

หา้งสรรพสนิคา้และขยับขยายยดึครองพืน้ทีห่ลายชว่งตกึ La Samaritaine พัฒนาและหมุนตาม

เจา้ของทีส่บืทอดมา เขา้สูยุ่คทองในปี 1960 จนมาเป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาด 20,000 ตร. คอน

เซปตส์โตรแ์หง่ใหมท่ีเ่นน้ย ้าถงึเสน่หข์องปารสี ทัง้แฟชัน่ อาหารและงานศลิปะ เรยีกไดว้า่เป็นสาวก

นักชอ้ปทัง้หลายมใีหเ้ลอืกมากกวา่600 แบรนดด์ัง อยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้นี้แน่นอน มทีัง้แบรนดห์รู

รวมถงึสนิคา้พเิศษทีถู่กออกแบบมาใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ อกีทัง้ยังถูกออกแบบดว้ยดไีซเนอรร์ุ่นใหม่ๆอกี

ดว้ย และมโีซนอาหาร รา้นอาหาร คาเฟ่ และ รา้น น ้าชาทัง้หมด อยูบ่นชัน้5ของหา้งสรรพสนิคา้ให ้

ทกุทา่นไดล้ิม้ลองรสชาตขิองฝร่ังเศสอยา่งแทจ้รงิ 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี9่) 

ทีพ่กั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ท ี1่0) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยาน

นานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร ัง่เศส เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

10.30 น.  เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY032  

  19.00 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีกรงุอาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

22.35 น.  เดนิทางกลับกรงุเทพฯโดย สายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY402 
 

 

 

 

08.05 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ** 

Update: 18/3/2565 

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

 

หมายเหต ุ: เง ือ่นไขการเขา้หรอืออกประเทศไทยท ัง้ระบบ  อาจมกีารเปลีย่นจากภาครฐั อาจจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้ รวมถงึ

ข ัน้ตอนปฏบิตัติา่งๆอาจปรบัเปลีย่น บรษิทัฯจงึขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ กรณีมคี าส ัง่จากหนว่ยงานรฐั

ท ัง้สองประเทศ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 22 มกราคม 2565 ) 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดรั้บวัคซนี

ครบถว้นมาแลว้  

4. หลกัฐานการจองโรงแรม Test and Go 1 วัน พรอ้มการตรวจ RT-PCR 1 ครัง้ และรถรับสง่จากสนามบนิ-โรงแรม 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก     เมอืงปารสี – ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์ เดอ โกล – ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีแวะ

พกัเปลีย่นเครือ่ง                                                                                                       อาหาร เชา้ 

                                                                                   อาหาร เชา้,เย็น 

วนัทีเ่จ็ด         ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

 



เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศฝร ัง่เศส ( update 20 มกราคม 2565 ) 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศฝร ัง่เศสจะตอ้งไดร้บัวคัซนีครบโดสแลว้ ชนดิของวัคซนีโควดิ-19 ทีห่น่วยงานของประเทศ

ฝร่ังเศสไดอ้อกประกาศเกีย่วกบัวัคซนี และรายละเอยีดของการฉีดวัคซนีทีส่ามารถเดนิทางเขา้ฝร่ังเศสได ้ดังนี ้

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

(2) Johnson & Johnson ตอ้งครบ 1 โดส เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 28 วัน 

(3) Sinovac และ Sinopharm 2 เข็ม จะตอ้งไดรั้บเข็มที ่3-4 ดว้ย Pfizer, Moderna เป็นเข็มที ่3 เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 

วัน 

(4) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส จะตอ้งไดรั้บPfizer, Moderna เป็นเข็มที ่

2   เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั 

(5) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน ส าหรับผูท้ีเ่คย

ตดิเชือ้ COVID-19 มากอ่น 

ขอ้มลูจากทีม่า : France Diplomacy - Ministry for Europe and Foreign Affair 

- เด็กทีอ่ายตุ า่กวา่ 12 ปีและยงัไมไ่ดร้บัวคัซนี ใหถ้อืสถานะวคัซนีตามของพอ่หรอืแมห่รอืผูป้กครองทีเ่ดนิทางดว้ย 

► เตรยีมเอกสาร International COVID-19 Vaccination Certificate ผา่นแอปพลเิคชนัหมอพรอ้ม 

► เตรยีม EU Digital COVID Certificate จากแอปพลเิคชนัหมอพรอ้มหมด Digital Health Pass   

► เมือ่เดนิทางถงึฝร่ังเศสดาวนโ์หลด EU Digital QR CODE วัคซนีจากแอปพลเิคชัน่หมอพรอ้ม เพือ่มาใชก้บัแอปพลเิคชัน่ 

TouristANTICOVID ของประเทศฝร่ังเศสได ้(ใชใ้นการเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว รา้นคา้ และรา้นอาหารในประเทศฝร่ังเศส) 

► เตรยีมเอกสารเดนิทางเขา้ประเทศฝร่ังเศส EU Digital Passenger Locator Form (EU DPLF) (ทางบรษัิทเตรยีม

ให)้  

 

**เอกสารมกีารและข ัน้ตอนการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา กรณุาอพัเดทอกีคร ัง้กอ่นการ

เดนิทาง** 

 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  
ช ัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  
ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 
2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทาง 
4. ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 
1. ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 
2. กรอกรายละเอยีดขอ้มลูสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigration และอัปโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีด

ขัน้ตอนที ่1 
3. รอการอนุมตัเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 
4. เมือ่อนุมตัแิลว้จะไดรั้บ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 
1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 
2. ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 
3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีรั่ฐบาลก าหนด แบบ  “Test and Go” ยังคงตอ้งกักตัวทีโ่รงแรม 1 คนื 

เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19  
ข ัน้ตอนที ่4 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  
เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไมต่อ้งกกัตัว  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ก่อนการ

เดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทาง

ตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้

ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

 



► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท + คา่บรกิารท าวซีา่ 5,500 บาท (25,500) 

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-

กลับและจ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไมอ่าจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้  )ตั๋วกรุัป
ไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป -กลับพรอ้มตั๋วกรุัปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่น
วันได ้(  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มี

คา่ใชจ้า่ยพักเดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิท

ขอจัดทีพ่กัในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศ

ภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับ

ตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

7. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั 

Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั  Group tour  โดยแผนประกันจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้

โควดิ -19  หรืออบุัตเิหตุต่างๆ  ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง  และลกูคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกัน

ครอบคลมุการรักษาเทา่นัน้    ) เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไมค่รอบคลมุ  (ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิ

จากเจา้หนา้ทไีด ้ กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง  เพิม่ความคุม้ครอง  สามารถแจง้  บรษัิทฯ   ซึง่

ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้  เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย   ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การท า

ประกันนี้จากบรษัิท   มากกว่าขอ้บังคับ  ตาม  พ .ร .บ  .ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว  ท าประกันเฉพาะ

อบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้  แตท่ัง้นี้  ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บ

ไซด ์ Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่บรษัิทฯค่าภาษี

สนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร ์

8. ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.

ม./วัน 

9. แพ็คเกจ “Test & Go” กักตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนื และค่าตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR พรอ้มรถรับสง่

สนามบนิ เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่บรกิารและยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศฝร ัง่เศส) 5,500 บาท 
3. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
5. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 
6. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
7. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
8. คา่ทปิคนขบัรถทา่นละ 50 EUR หรอืประมาณ 2,000 บาท  /ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วาม

ประทบัใจจากทา่น 
 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บ

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง

บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุัปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 

และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz ซึง่ความ

คุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 

ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทัง้นี ้

ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความ

คุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



 เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (France) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัท าการ 

** หากผูเ้ดนิทาง เคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์**โปรด

ด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมี

จ านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทูตตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรุณาด าเนนิการท า

พาสปอรต์เล่มใหม่ ก่อนจัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ท)ี หากผูส้มัครเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทาง

บรษัิททัวร ์     เพือ่น าไปแสดงตอ่สถานทตู 

 

2. รูปถา่ย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายุไมเ่กนิ 3

เดือน หา้มตกแต่งรูป,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใส่เครือ่งประดับ,หา้มใส่คอนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปที่ถ่ายจากรา้น

ถา่ยรปูเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยช ารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

   (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 

3. เอกสารสว่นตวั 

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

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า20ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่20ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอื

รับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บตุรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับ

บุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี่ส านักงานเขต/

อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) 

โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัด

หมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารต่อหนา้

เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผู ้

มอี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจบุนั (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานปัจจุบัน   

โดยระบตุ าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไม่

ตอ้งระบชุ ือ่ประเทศ ใหใ้ช ้ European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตรา

บรษัิท และลงนามผูม้อี านาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 



4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), (คัดส าเนาไม่เกนิ 90 

วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบบัจรงิจากสถาบนัการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไมรั่บพจิารณา

บตัรนักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  

ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกนักบัสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกลุ    

วัน เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน ์

ฯลฯ จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐาน

หรอืเอกสารประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรือส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ า (บัญชี

สว่นตัว) รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก 

สม ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบัญชนัีน้ๆไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ 

ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา และขอหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิ

จากธนาคาร (Bank Certificate) ซึง่ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกัน Statement ขา้งตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบสุกลุเงนิ Euro 

เทา่นัน้ 
 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง 

(Sponsor Letter) และขอหนังสอืรับรอง/สนับสนุนค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยใหบ้คุคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน 

(Sponsor)  ด า เ นินกา รตาม เอกสารข า้ งต น้  พร อ้มกับขอจดหมาย รับ รองฐานะกา ร เ งินจากธนาคา ร                         

Bank  Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบชุือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญช ี

(Sponsor) และระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง/ผูท้ีไ่ดรั้บการสนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ให ้

ตรงกับพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเท่านัน้   (กรุณายืน่ขอจากธนาคารล่วงหนา้ บางแห่งอาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 

วัน) 
 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์ (Book Bank) หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตาม

เงือ่นไขทีก่ าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank 

Statement) 
 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ครอบคลมุภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 
 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 

เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ

กรอกประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็น

จรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ท่านช าระเงนิมัดจ าค่าทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดส่งใหก้ับบรษัิทฯ

ทันท ี!! หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไป

สมัภาษณ์ตามทีส่ถานทตูนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

ตลอดทัง้ชว่ยประสานงานกบัทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่

ขอความรว่มมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่

ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 
 



เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (France) 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มลูใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

กรณีผูส้มคัรเคยไดรั้บวซีา่หรอืพ านักอยูใ่น สปป.ลาว โปรดแจง้เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของบรษัิทฯ กอ่นยืน่ค ารอ้งวซีา่

ฝร่ังเศส 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยูต่ามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

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

5. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจบุนั กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

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

6.โทรศัพทม์อืถอื (โปรดระบ)ุ ..............................................  โทรศัพทบ์า้น (ถา้ม)ี 

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

7. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 

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

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

. 

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน 

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

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

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

9. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

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

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

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

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

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

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

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม ่(ถา้ม)ี โปรดระบ ุ

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

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



15. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์(ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานทตูเพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่)  

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

16. ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรอืไม ่(โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ 

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

ไมเ่คย 

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

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

17. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นี ้

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

18.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

19. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

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

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

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

   เงนิสด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทูต         

กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัินตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรณุาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์    

พรอ้มจัดส่งใหก้ับบรษัิทฯทันท ี !! หากด าเนนิการล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์  ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ื่น

สถานทตู เนือ่งจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทตูผา่นระบบออนไลน ์หากน าสง่ขอ้มลูที่

ไมส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านให ้

ชดัเจน (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่

งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้ับบรษัิทฯ อยา่งชา้ไม่เกนิ 2 

สปัดาห ์กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิท
เป็นเพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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